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 يرَعاَدملا عاونأيَوهيِذلا .لئاضملا تيس .لضافلا ملاعلل
 ىرملارخاتللا رشلاب اهشدتل اكإلوَم

 نّيما هيمو هي هنّحرش وو دتكسشأ و هنمحر هللا هدّمْعت

 هشماعهبَو
 | ك2 ١ ع مبثآ

 كاست هللا هّيحكيراعقل ا ىلبحعل

 تيفلا اكل





000 

 نيتييتييتييتيفل يت ياو 0

 ع 0 0 0 0 0 9

 10 يوم 00 ف

 0 زا

 9 9 لاا 0 1
 ل عراه« را ١

 دلو 0 *# ىرصملا ىافنلا

 قةئكساو د هلجرب

 لغلا اغتتل) حرش ا

 ىلاع 2 هللأ 4 هجر ىراق |
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 39 ا 578

 ع 1 1

 (ميحرلانجرل اهللامس) اتم د 0 1 210 1 0 2 1

 رنا ىذلا هللد# ا
 قال كا ناردعلا

 ةجرو ىدهو رودصلا

 هن وشو 1 نشوملل

 رئافث ىلع شأن اك نم

 4 نب رفاكلا نم موج

 ىلع مال_ىلاو ةالعلاو

0 2 00 
0 
 د10 5 909 يد د دع دي و 98: 2011001 0

 تاي نت
 1222222129281 ( ١ ١) لا نأ مرر 7 5 5 58 819 1 ١
 | 2522 عه 23ج ١ عنا ندرا هللا مد )

 1 : .٠
00 

.© 8 
- 

جرو ىذدعو رود_صأ|قالعاف_ثاهلعحو 003 نار وذلا ةثعمي نيقئاذلار ونئدذلا هلل د#ملا
 : هس

 : نأالا هللا أدر وءاقطاب ليطامنالاهاو ةأت مهاذاف أ هحضدلا ل داع سامان كارا

 يي راع جوج

8 

 . 2 ننمؤملل
 ' - ٠ . - - نا ا(“ -. 0 9 5

 | قلاع معضت و 34 ءامطن الايمن أداك لوو «.ادهلاحابصمهيقرشأ نمح *« همن

 8 امدعب لاطاولا رو هزارلاو 35 افثور ودصلااهبهّللا حرش ى |هةلاسرب 008 اقعو هم-سر سردناام

 -. .٠ 35-1 ع 2 -. -( م . - 1١.٠

 هيفالا فراعلاتادؤوومدنئى->حأو ا مل | ىلعةئملا هللا لك أت 27 اهثىلعةياوغلا نمراص

 ركةواليجت هدازوهيلع تل لصق 003 ةيلهاشا ةرثقف
ماسوهلعاول د لاتف كلذي ماك 2: امي

 غ او

 13 . ما - 3 مه م * -

 دادالاٌك سمرذام 380 اميلست اهو ملسو ةنحلارمهحاورأ هلاوعاب نذل اهبحتو هترتع ىلعو 5 اك

 فوقح شب رعمبافشلا باك ناواذه) و سوغنلاوناهذالانادرارطعق 2 سورافل أر وقأك ىلع
1 

 1 سقنالا عمطم اك هناف 3 ليلدلدأهفنص٠هلالح لعوهو 80 ليلك ورانق نادك 03 هطصملا

 * نيرخ”الاو نلوالا

 هباحكأو ها[ لس عو
 نيرهاطلا نيميطلا

 ىلا نيعجأهعابتأو

 ع(دعب ءأ) » نيدلامود
 ىلادابعلار_ةفالوق.ف
 : كلما لتعم ع تل 1 - »+ ىراتلاهب زر مرك

 5 سائلاوام طظقيشسأف 3 ردشاو ىاعملا ليتل ىمسو 0 ردة ىلعأ سءاح 08 !دنالا نامعأ لح ىل- 2 ىر نا مر

 ه0 نا ل سرا 1 تا نأ
 || ناكر وح سار عاهنم |تادتو روق مولعلل ؛تلحتذ دب ماودمهواهءامدروو 4 ماين

 || اهرددتتسو#اهئادرتلاصالا..تةكأو ع ناحالو مهلبق سنا نهثهط,مل د4 ناحرملاو توقايلا

 || هداصت“اىلعوهو « اهديلتواهشي رطمتكلمو « اهديلاقمةساررل هللاثقلأو ع اهئادنو

 ||هيلالستيو « بدالادوأ ةمافابىتعب « ةعب مثلا لاعمءالعاهئانتعاو « ةيعفرلا ةيترملاهذوع

 صءبنأد ىقودقو نوكءلادعيداسلامدعأ نوصوفاقععم : بدح لك نمدابرأ

 ْ تنك نا هاوحامع 3 هناشص ىدب نيب ءأنثلاةب ولأرهدلا لهاك ىلعرشتو 5 هتانآن مسام |

 || ناقذالا حاولا ىلع طو هه هيناعم لقعلا بش ةنوو *« روحلاتانجو فئاكوف هن رولا

 !ىرمعلو 5 اعشناك كاذ|قوذ لكى 1 الح دهش تعزنأ ىدت 5 والا لاففطالا

 ءانشلااناتك تبرم

 بحاص لئام-َف
 ام عجا »« ءافطصالا

 نهال هت هراب قنص

 ناكما مدعل «ءافتسالا

 ءاتنا ىلا لو_صولا

 تدصق « ءاصقتسالا

 حرش هملتتخاو ا

 ٍِ هكا ابمحا
 ا

 دعا -



 ةهفهسا---ا-اااسمما_اييبيا-ْ(ْل(لللبببيببيبيبيبيببببببببببتبت ثبتت به م--_-_-(-ْْ لل (م-ْ-ل-لل-ل--ل- 1 -هشلبسبللكتغتتلا:
 يت رجول - ا 102390393573 053017051171151 7مل ا اناات7771+... :تاتضشا ااطشلا ةضقتكادشس اسست ةهطشل# نا 1217710 103 077:7 ٠٠٠ ٠٠ ٠ 7٠٠

 | ىدون يملا نو ثيد> ه هبوثثلا نهدي ونت تناك امهيئامأت غلب و © هيقنمهيقردلارثندقل |

 هوك قودشأ |ىداح ىدحت 2 ان دتح واعدة تنك ام |[ 2 ريقلاههضامدعبابح ح_صال هع

 1 ناك 22 ور 4 ف ورهازلاه- طابرو 00 ناَح ءالاةقرومةضؤاء_صلا بطقو 01 55
 ىقاعشام صعبت ح 3

 بار ءالا ىيَقَتن

 لسان ًاءاحرد# 0

 ءاملعلا كلاسمكلش ف

 هتلابو لوةافهءازحلا مو |
 هدساتيو « قيفوتلا

 فو 0 اع مالو رعب هقر هرطو»: ديان عامس ىنرطو 57 دقو مو وباسم ل

 قر رايدلا ىرأ نا ب : اق 4*2 رصبلا نععمسلا باند ةوادشْنم ع رد 0

 هيففرعبالنامز و * رصقلان معام ءااىفام هنعند_ص:ناكو 4 وس راندلا ىرأ ىل_ءلف

 كد دخ1لا هروصقل لن أو د: رود_صلاا لح ريثذتاع راحو رمش ه|تدارام 13 ب« ردصنمهدرو

 اهئادن<# رك ى ]سا ااديل هد ناالا طم ءلتو لملد وتو »نع طم ءااغااهضعىفو : روصق نم ١
 نا 5 ى.قحتلا زوهط

 هلجحرب وهلال سقي لق) نرسل نماسييو ا ال ا 0 اهئاعدىلعنمادق ثحعلاو

 ىلاعت هللا هر يصملا
 لا عأ [ف دك | مي ضيخي نالع احر ىلامالا ضعب ت تدوس , (نودم ام اا 2 ةكلذ_ق

 ىلا ادكالا ص_ىبم راع | 0 نييناكللا ماركس !!ىدنأاهعفرتو 0 نيه .لابناك اهيرسف

 نيه 0 اناو به ةعفددعب ة-عقدكالذ فىلعأو 0 تاحاملا ياخ 2 3 _ظعزربأ نأ

 ه.ضقو# انا ةضغلا هنا قوذي مهي 0 ىتدال هلددرو فا اله هأدردعو هوديهعج ىواسإال

 لب ركو هنامزذ.>وناك

 مولعل اندم © هناوآ
 رد لل

 ماياباذاعو عناد" الاو

0002 
 لاك ل اص

 لمك :لسح رشف
 -ي# 6 مشى عملا |هن

 اهماكا,تظذف *رصيماهرصد اءاردع 15 تدتش ايرععلا ااا ورق تف رئاملو.بةلا ميري

 ح ورا اءام_ثتدصةفب ضرعلا ن نمىوقلارهو<رضأامم# « ضر عامةتغب ىلضرعمت اي

 نمهينام# نيرادلاةداعس رفطظالءاح ره نسا نيصتا ترد قذللا .4ادانساب :ندبلاو
 9 < اةايرتهللادم هنمتلذف ة«ةعاسلاّثن أ اذاع مآةلا ضا ماه. ىنلوب نيعلا ةرقوةرغلا نمع

 ءافشح مش ىف« ضارلا 2 مسأل# :ما هلا مضفور مامتلا ةصنم ىلع لا اىلو «ةعاس

 قراثماهتموىرزالل © لأ هلمثتو «هليلعلام”الاتامس:تناكناو# :لوبقلا جرهيلع سين ءاحر :: (ضايعىضاقلا
 د هرغ هيرسف راونالا اذهىف ىدنسنأ لعاو# هلد اغءاماثلا ٠ نمش د أعن هللا ىلص *: لوسرلاتاحف:ن مهعفت

 ىنافثلااهنمو ثيدحا نيثدطا ةقان نعمتي اوراهالغاةيلاغ قرط نم ةشهزلا ل كمت نا تلا نا
 اير كل لالخ فاو نعريغصلا غماحلا حراش ىم.ةلعلا سمكا هيخأن عوهو ىم-ةلعلا هارب ”ا خبيشلا
 ىلا عرزماشيدح حرش ل سمشلا نمرهْأ هللادجر ىطو .كادنسو رهزالا عماجلايمرخ آلا هاو نم هيلع قءارقب ىطوي سلا
 ةغيطاراعشا هلوكلذريغ ]| خ_.ثلاءدلاو نءىلمرلاد#< ندلا سم.شةمالعلا خيشلاهنامز ىذا ثمالْالا عينت نعوراونلاةعبارف
 ةفينمنيماضاةنمضتم أ نيولا باهشلا خب شلا نعمحو رهّتلاسدقىدلاو نعو ىراصنالااب رك مالسالا خشن ءىل هاا
 نامعش قصئمه داوم ىدو منبر نب ضاع نب ىدو هب ضايعوهو فندم ىلارباك ن ءارباك اذ كهو ى اح 0 اا

 5 ةليلحلا غيل اكل[ اصبرغملاب ةةدس ىدات :ىلاخاى طانر علا ىدسلا ىصحيلاى صامعخ ما

 4كد أه هنو نمت لو ل ةةطأن رغلا لعن مللي وطع :لم هلور رم سك ”ىفىأ قرا كاك هريغوإ م

 نيعيسو 2

 مون قوتو ةئام-عبرأو
 يدا اساتلا ةثامع راو ع سو تس سنارة دل 1 م ةىلومثأ اهيةدم]لظ 1

 سافةديدمىلا اولةةنامث سلدنالاباودقااشن هووص ناقلصالا ىمادنأ دال_ِملاو دادلا ىدسوهف

 ةياقعلاود 1قنلا مولعلا قر< وهو ساو ىنك_ىدعبةتئسىلا لق-ةناو ناوريغلايرارقتسامفناكو

 عبر أ ةنسةرخ "الا ىداج ىف شكارعةعجلا مونهتافووج الور حبلا نع د1 رعشة غالبو هيدأامأو
 نوراهنيىلعل وق 4 فود ل كالا هل قاموةئامس<و نيعب رأ 0

 ميدق نيملاعلا نيد عا و 37 ممع يك وهو اًضايعاو-ه الغ

 مول.ءم هنأشو هوم قد همساق ان عىأرلا ناكم اول هج

 ره-ثقليقو» 38 ا

 لاقةئام. هون يعبرأو



 (ميحرلا نجرلاهللامس)
 ديما مالكلابءادتقا
 ديما ثيدحابءاقتتاو

 ىلع لص مهلا )لات
 هعابش ”اوىأ (هلآود

 (مسو) اال نينمضتلا
 ةيراغملا قيرطاذهو

 ةيلصتلاب نو وأب ثيح

 ةلمسلان يب ةييكلاو

 ةيمطاش كافاك ةلدهاو

 ناد ١ راع-شاهبق لعأ و

 ىلعةلمم-كملا ةلهسلا

 تاغصو ةيهولالاتعن

 ةامعةيميحرااوةيناجرلا
 نمت داهكلارظ_ث

 نمدالقديحولاةماك
 ريسخالارطشلا مامضنا
 ديحمتلا ىن_عمماعال

 ق-يقوت ىلع تنرتيل
 ماقمم اعملإ اذهلمصت#

 حسملا !|ضعب قديمحتلا

 هللد# | هلوق لمةةححعملا

 ١ مودعمأ 0 :ةلو>-ضورلاو 3 ةتيسع ب طانأ تحافام هالول

 اييطخ مولعلارثاسو ثددحلا وريسفم اودعقلا قانا هناةيكلاملاءاماع ءانو>رق نباتا ةبطقو

 . هرعشن ل ًاوةليلحاق مان نينالثو هش لأمن موكذواغملب

 نيحانحا سد رهناخ رثاطك مكر دنمقا لعب هللا

 نيحأ دج نيحك دعب ن ؟.ناو 01 00

 حايرلا ماما تسامدقو ىكتي د ا عدزلاى لا مداظنا
 حارحا هية نامعنلا قئاقسش .ةهو زهم ءارضخ ةسنك

 (لانو)
 نيتصىلاةمست ةمهملاداصلا ثراث :وةلمهملاءا#انوك 5 ةيدح» ا ةانثلا حتفب ىيصحيلاولات

 نونوةلم-هملاءارلانوك سوهمحعملانيغلا ع هد ةطان رعىلاةمس: ىظازعلاو ند: كال مدقوبأ كلام

 نايبديزمكلذل كابو ىد تتااضي نفل لة ىفلا ةطانر ءالاقيو ءاشو ل عم اقدم فلأو

 هتكرءاودهاثامتاغُشلا ب راتكن ادّنلاهجر فاشل ىرقملا ران اود ؤتأرقو «ةروهتمةن دمدتسو

 وهو ملل هامش هيلعْئرةوأ ضد رهأرقاذاهناواريقناك ةنيفس قرغتالوهب ةناك ناكل ررمض عقبال ى>
 ا ل انا رخل ا ناكوبلا

 ا , وةك مدر ىدمأ ن سك ىسهمأ * ىوحلا نكسلل ىاوه ناثكلابأم

 انوبلا افومشل اهءافغش © ا ا اد

 انولطملا كرداوءاقشلا ىوذ #« اًمثلا مسارالوافت ءاقش اا وحرأ

 نار ل قلمه ناظلانسحردقو
 معا و 30 رهظم الذ قوؤوحرتلاناود# ا هلواهد ها وهّنك ربي رح :.انأو) ؟ نآيبدي زمكالذل انو
 0 هءافشف عبس نياهيفعسبتعوضومهلاليةنمليلقو ةفيعض.“ .:احأضعباف كلا فنا
 موا ع !!ثيداحأ عر 2 ىفاةصلا لهانمهأ 2ك ىقىلاعت هللا هجر ىط هلا لالحتاهلك كلذولع

 امم ءدق؛:ةلقىلعتلادلاةتهاولا تالي وأتلاو ةعوضوملا ثدداحالاب وشم هنا هلوق ىف ىهذلا فصذي
 اعل ؛ [ىهذلا لاق 1 1 قبلا ةومنلا لئالد, كاع لاق م مث هلةوينلاردقجاتكال
 هزاع اكل 27 رى ال هنمل اكو هوهم ؛ اعمدعت نا المنع 5 ا هك ذامسقدلةهن

 0 ىلا عت هلئاءاش ناب أ.> ىلا اذهئراوهيلا جاتكاشدش رعت لاناو هلم ف هرك ذام

 (عطق او هفهللد لا ؛هيفأدساللاب ىذرعأ ؟لكأر هوروهشملا ثيدحلا ,الع لدار ةفدمةلمسلار أدب |

 اذكو روهشمتاداورأاهذه ضراعت ىف. "مشالاوهللار 1 ؛ىرخأى ومحرلانجرااهّلا مسب ةءاور فو

 اذكو ناب راع مأمهودو صقالا ىلع مدقتلادرحم وأد ّثمملا ىفرعلا ىلع ءادتبالا لمح مبندب قيفوتلا

 ايمأدس مام ةمهماارومالا ' هى نمامهوكوةبط#اوناذالاا.يلعدرتةلمسلاةياورنان م ىلع ةأم

 ةرامءاهتك الا ليلدي هماق هب موقي اس وأ اه هدجايدادتمألا اهلك تابا ةرلا ىدأرملانأب سيحأو ههيف
 ىاطالا ىلعديقملا لمح وأ اضرأ عف ةادتلالاكث او لاكشالا عقدنافامهرب دريغب ةرأتو ةلد#اةراث وةلمسلاب

 0 ,!لاك_ثااةهوةداعالا فةدئافالف كن :اغق نمرهشأ اذهىلعمالاك اعقل ردد

 ؟| سلا د نار هو ادي ار نه ةماعن ملومقلاب ا ا الردم اكول صاا|ىسع ديلا

 كا ا نمنالوالا لعدحي وك وك !كثناوأ 3 رمد نوكت نأاماول كال

 1 مالا ةمحاصمنالثال ذك سدل هي ,3نكامو .لعاو قنا مهنعة 0 ورمل سعن قهنودي

 |. اوتو كلذ لثسزويكناالا مهل نا انما ناتج الفير 0 نيييتناعتسالاو



 نإ صايعلّصعل اون مذا أ مامالا ىذاقتل ا)هيقفل | خسيشلاةخسن فو( هيبتفل الاق)

 ص اساس ر7سستببببلبسللبللللل79ابلا

 ققحشي نأءاشنالا ناش ن منا ىفاثلا ىلءو ف قوت هيو ظفالا اذ_مب ل صح ملكت اري املكتم موقأوأ
 لصةاللوب سلاممامهودو رب هل وهلكالاذاا اع الذكا سل ةلىسلاة ل جل_صأو هن هلولدم

 ىألضصالاو اهةلعشعا 01 نالوا ا نوكت نا مزا» ةلاعتسالاو تي اضلا 0 اكنافةلمسلاب

 أ ءاشن الو او لعفلاة يادي واعجاىأ حل مدي ةاوأ | ادسا ىنعملان ال. ةواوهج ويدوص ةمريلصالا نوكيو

ق:ىلعاضاأ 7 ءالو روهكملا فالخ هنأالارمام مزأي ال مامالا ن ءلةنإك ئ لك ةياديهناو ل_عج ا
 ريد

 ا الاناشوهو اظغالا ادبسالا ناققحتنالا مهو ملا ةمثن ن م هك :اعم_تالاو ةمحاصملانال ه هب ملا

 جاتى<هاوساميق هوارح أوك 48 2 .:ادننوك نان هكءاف شيلات ااودىفالا ةةيةحىردمال ها

 طفلا ىلع فوقوملا كلباء اشنالةيئاشناةلاءذهنارهاظلا لوقأ هلدبهإ-هجيف ةحماسملل
 0 6 اوةوةغرافلاماهوالاوةرهاولا تالايخا ن مءاشنالاربدل- 2: ىلعلت الااذههمهوتاموةلمسلاب

 ءاهغتسالاتاودأ داى :رئالأر وهظلا ةياغ هتك مدعو رود:اةباغىؤ هلة مو قاعتملاءاشنال ذءمح

 اصخ_ثىأر نم لوق.ءاشنا|تامحريسص: فاح راخ اهو هضم ىةحتملا للا ىلع ل-خدت اهرساب

 مك لورصحلا فاطن هر طملاماذكهو ماقءاحىأ ىلعوأ ماق نمارهخ هلاوحأو هصخشتب طخ اعاق

 5 طاغك اذكو قاعتملا» ءاشن :الهبأ جرا ىف مايقلا قة عمدنا لاةءالورود-ذلا هاوح

 هلةمباك-:رال عادريغنمفسعتف لعجلا ءاشنال هنوكملاماو ىذرلاه بح رضاك ريغ نمر دص باوص

 لامرلا لو نههدعب هاض# رانمولاقامدورو معز فد .؟لضافلا|ذه نمس>ءأانأو

 انواس 1| ىدبت طخسا|نيعنااك 03 ةليلك تيع لك نعاضرلا نمعو

 ةلمهملانيعلاريسكي ( ضايع نيىسومنب ضايعلضفلا ور مامالاهيقفلا ىذاَعلا لاق اث) عسنلا ىف ىو

 بص سومأقل اق لاق (هنعهللا ىذر ىصحيلا) ةمحعمداضوفل أ اهدعب وةأنُ ااءايلاعتقو

 ىلع :ا سل دنالا,ةعلق ب صخو ىر هولا معزاك طقفعت ٌءاابالاضي ةثل ةماسلا  ىسداصلاةءلْثم

 ليقوةلمهملا داعاا هاا وكس ءايلا عشب يدخل ريم الا نبال ناسنالا باءأ ىو

 كلامزب يصح ياا مس ىهوبصحملا ةبسنلاءذ_هوءابلارسكوأهمضا

 بسلا حمفمو ومس !ابص < نالاهحمو 02 .هعااوةروسك ااداصل | ديعسوبأ وأ هطضاذكهتلت

 هنالالدو درع ىرهو ل ىلع سومانتلا بحاصدر ناتفرعءاد متت هج ىدبت :|ىاغتو ىرمثك

 مالكن مسيل فاصوالا ةذهود _اعلوعت لذا فلفو هلاث ماقدرطملاس ايل اهنال لب لوق

 ليقأك لضفاا ىلا,سقتلو هلاربق ونهدعب ن ماهمأ كا ءاوىلاعت هللا هجر ف دصملا

 ىكي هيراضو ىعدت هنراصو « اعفابلضفلاىلا ىرحأ نملضفل ا ىنأ
 ملظوتلاهجو لعامتسر فاو رخال ار داصلا لمه ا ىلعل ما, فصولاوهدلا (هلل ل
 ىرخاتم د_:عروك ذملا للاب دوما قاصناذاعتعا مزلي الوه-ُةلاكامردصتالنانانطابو ارهاظ
 عيج بجوتسملا قكدوبعلل باف تا وطمالك ماهلااذهىفو نيققح لا
 ةصتخم هدارفاعيجوأد حلا سنجنادارملاو هترهشرك ذ نء كينغ, ام هلصأ قوهتيملعىفودماحما

 لي تلا وااع_ضوداصخفالا ىن 4“ ماللاه-ملعلدب ىذلا صاصخخالا انا نانىلا-ه: هن

 ىلاعت هدجتازيهوأمدعلا هل زمهريغلالب مبلل لعام لماك اد رفلاىلع . ؟ ذىذلا ضاصتخالا
 هرعغلر أ دحاالو تانلارا .هحالابر ودص سسك هياعدو< لا نالةقيقحلا ىلعوأ ليج لك أ رك هيل

 قرغلا أىلع هل- عا ؛لوالاو ىاذلا ية حلا ىلءرايتخالا لى ءءانب اذهو ضعبلادذءتاذلاب

 هلصقام ىلع كلك الفد ماكس !|ةمسانملاو ةةالعلاانهصاصتخالا,د.رأولو ةهجو لكس اوىرهاظلا|

 نيعلارمس كب ( صايع نب ىسوؤهنب
 رص (ىصح» لا

 هيوفخأ عتفلاوداصلا

 ىطاشلاةءاورتتت
 بصح ىلاة بس وهو
 رج نم هل م.ةكلام نما

 ىلاعتهللاةجر)نمدلا
 اذ هناّكشالو (هياع

 ردصلاقلانملاحدالا

 لاك |باررأض عب نم

 نموأ فنضااذيمالت نم
 هلءفىف قئاللا نكلومدعب

 ةلملال فأن نأ
 هلوقم ن-م لكلا عقيل
 مدت نم ىئاحت هلعلو

 هقح قمهو عقوذهركذ

 لثم لع ناىلوالاق
 باتكلاءاروناونعلا اذه
00 

 اذهقرباغم نولوارخ
 ثحابمى ية م ناكملا | ك

 قاعتباموةادجلا وةلمسسلا
 لق وح ونءاموع

 ءاملعل !فيناصت قرثك

 دقوءالضُلا ىنيلأتو
 ضعباهمافرطانرك ذ
 ءاغلمل ابأد و [مانةمناصت

 كلملا نوعب دو صقملاو

 ىزصملا ناوهدودعملا

 دل (هللد-#لا) لاق
 هداف ال ةيم-سالا
 لادلعءفغلانالةيموعدلا

 نامزو هلولدم نارمقا ىلع
 اذكفهلتابثال نامزلاو
 هيق ماللاو هنراقام

 لهادنع قارغتسإلل '

 ةازتعلل انالسخ ةئ_لا

 ل" املاةقب رطوأ لاح ةتيقح ق ىلاعتو هراحس سهللوهاسما لاك لك دا



 (ىمسالاهمسا.درغنا)

 نايزطرفتلاةةساوو
 دحوتملا ىنعع لعفتلا

4 

 اهتلالدلو أ اعرش دما خيص نماهنالد_لاءاشنالد ىلا ةلج ناديا احرمش قودضعلاو لوطملا حارش

 مامهحلانياءادد[ثحانههو 0 رظنهيؤوابيلعد ا في رعت قدصي ةاقرعولو ليم<فاصتالا ىلع

 امتوكراكنا فمهضعب غلابودوقعلا خيصك ىنعمءاشن |ةغيصد#لاةلجلاقف دبلا حرش فهنا هجر

 ىقهلظقلءانعمنراقيءاشنالان ادد هرضدما لا دج لب ةىلي جلاب فاصتالاءاغتن | نمهىلعمزلب انءاشنا

 ةغل غاصيالهناىرخالاو نودماحلا لي اع ةتياثدماحلا ن اامهادحا نيمعطق نمل طءدودودولا

 ارامخاد_#اناكولف ماقمايقلاه تبتدي زلئاقل لا الفاعطقمسأو رامخا قاعتم نمو ريغ ن ءربخأل

 ءاقتناةذ :راقملا نهم زاالاوامهم زامل طبةنالطابامهو نودمالا قش الودماح هللا ل_ةيملاضخ

 موهزل ىآارتب مناهتوبثالةثباثلا لامكلا تاغصراهلا د نالاذه وفاصتالاالن عملا فصاولا فصو

 عقاولارك ذعمهيفذوخامدماحلاناذمهوثوهو هلا رهظم عقاوللافصأو ناك ثيح ام ثنمربذع لكن وك

 رابعا نعةلفغلا نارهظون اتق ةحلا ىفاة+انرب#لا ةيهامءزح سيلوهو مظعتل اءادّتباهجو ىلع هنوك

 وهو ه-ةباط حراخدوجولرابخاهنا نظ هنعةلفغلابوأ طاغل |[ثنموهود لا ةيهامع دديقلا اذه

 وهوهماستو ل يجلب فصولاوهو موهفملاء>جراخاذ_هنا عت تنأو ءاشناللجراخالو قاصتالا

 وهوةلمسلا قرامونصاذهلوقأ»# ىهتناهلجراخال ماظءتلاءادّتبا هدو ىلعهنوك نموهنمسك رملا

 نافماهوالاه ذهل باك راريغنمةوثاشنالاو ةيريخحلا اهمنعصب للا هذ_هناف هلدجوالْ سعت

 امهتيبامناثشو فاصتالاال صولا دن ااسكاهنالادجداو ليلا, فاصتالاه مزمل هنالءاشنالا هراكنا

 لاق ن مريظن سل هنال بي>ءةطااغفداجودماح مو ةدةيربذلا هلاطي |اماوهّه زمنا اناقكدةو ىعملا قدح و امه ”اؤ

 فاصتالاضيأ ماك-ةمهنابف صوب ن |حصي وربع هنافماك-:هدب زلاةن مريس ليماوديز ىنملا َْق افادحخا ناو
 ري-غلا

 ىف هلهتك راشمو هريغ نع هيريخأ اع ليضفلا لعؤاىمسال و
 فاصتالاود#انع غلا ناك كلذ

 :«االءةأةحة_ساو ليا

لا ناوهو هتريصب ىلا عنا ارونارهاظوهو هلفصاوودماحو هفمظعهرهاطظ كا ذإ.داقّتعا عم عافترالاوهوومسل كف
 دماك

 هو رحال هل مزال هؤادّتباو مظعتلان وكيد نيف رابخالل صحم ملاذا كلذ هيفدجويامنا هناف عونمملا ةكراشملا نع راتمملا ىأ

 ىذلادرغملابغارلالاق (درفنملا) قذعلابطاحأ امةدالتلا نمّكِب_.ف.ةءانعلا ىفاذ_هانطسدقو

لاةىدارفهعجودحاولا نم ص*ًاورتولا نممعأو هو هريغي طاتدال ءامسألاهلل ناف م.عتلل
 ىأ (ادرفىفردال) ىلاعت هللا 

 ضدك لكو عدا
 ىلعالا وه هتينم ىف
 ىمشلا ب رغاو ىلغالاو

ارملعهبنملاجاودزالا ىفاواكءايشالال فل اذه هنا ىلعايدغتدرغمّسلا فلاش وادمحو
 نهو) ىلاعم هلو ةب

 (نييملاعلا نع ىغلهللانأ) اعنا ه] وعك وهف هءادعاع ىغتسملاوا نعم لق و(نيجو ز انقاذ ئث لك

لك نعنغتسمهتدن اد_>ودرفنمم'ذعمفدرفوهل_ءقاذاف
 ل اع هنا ىلعا هين جاودزاو بيكر ث 

 لعفتلاو لاعفنالا بابن مةيقوفلا ءاتلاونونلاب طبض ف:صالا مالك ىفدرفنمواهلكت ادوو ل || ىلاعلابىمسالاريسفتىف

ن اهصوهناذؤ هادريغةكراثممدعب اًضيأ رسفور مام هانعمو
 دارملاو هلالح توعن نهدب صدام لك و ه

 ءافتك اللوأمهمالك هيرعثاك هتوش'اماىلاعتهّلاىلءهقالطاو ى ًالاهقاعّدع صوصخب در:انه

 فيصوتلا ليمس ىلعوأ اقل طماصقن مهوبالام قالط ازاوحىلع ءاند وأو انعمو هدام قهكراشءامدوروب

 هتاذبهدرفتفع:ص نودي هنادارملاوةءواطاللاعفنالاوهّنادجر ىلازغلاهءلا هذاك هيفا نود
9 

دحك اضيأ عنص نودبةروريصال ىلعفتلا اذكو هتاذل
ريغلا ل-+دمريغ نمابلصارحراص ىأن يطل ًر

 

 ةغلابملاو لاكسلا ىهو هتياغهردي راف فلك-:لللصالاىف هناهمق لق هناالا دح وتاذكو دلوتو نوك-ت؟

 درفت اةل_صءابلا (ىمسالاهمساب)ربك-لا فلوق هيفوتنأّتي وهفلك-تاميف خلاب ضلكتلا نال

مياىهسالا هلوةىفو ل ةىنعمو ا ةاولعلاك وم-بلانموأةمالعلا ىنععةمسلا نمامأ مالأو
 ىلاءا

 حج ريد ج>رالا لوالاوة_الللو أ ه.ىلقّتسا اذااذكبدرغن اود رغت لاقي هنالةي دعتللاما ءاملاو ىناثلا
 لا اا اا ااا ا ا ا تت اذ ذ] 1| | ]1 10001100

 ىناثلا
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 اهريعوةيهاملافتاوذلارئاسل هتاذةكراش؟لوقي نم ىلعدرلاهنمض#و قاطملادرغتلا هتدافاىاثلا

 كابالا ات ةئاضالا وول_علاوهووملا نمىلعالا ىودعاليضأت لعفأىمشالاو ةيلعلا تاقصلاب

افصءامسأ ءاوساموتاذلامسا 2 ارابتثالهلبا ظفاهردارءنايدهعلل تناك ناقماللا هل
 هيلعلضفلاةت

 هروهثمرح!لاوقا هيفوريثك هيلا ب هذاك ماظعالا ءالاهنا ىلا ةراشاهيفوةئعركما اةئامحآ نم هاوسام

ر لاك ه رقصت ل اهؤامسأ هيدا راق سنجالوأ
صاص:خالهئام_سأقلطموأ قازرلاو ن

 ةقفملاف ه.او

 هيلع قاطن ىلا ىلاعتهؤامسأ مقلا نبال ثادبلا فرن [ىنغعهناقكاللاك هريغلعاهضعي قلطأ ناو

 هعيف>و | هريسغ ىف ةقيقحه_ةزاعتو ريغ زاك ىلاعت ه- مق“ ةيقح ىه له ع. مسو ىحك هريغ ىلعو

 هاوسام فرشأ هئامسأ نمسا لكن ادارملا ىفاثلا ىلعو ربد-:5 ريخالااهرهظألاوقأ اه-يف

 هللاءاه_أربك الاهل قىلاعتهللاهسجرةفينحو: أ لاةتلقناذ « ءاممفرشب مسالا فرشو

 هللا ورهدارعتلق 05 را ذا ىف انموهواهندب تواغتال ل دمفل أو ماظعلا ىف هنو دم هياهصو ىلاعت

 عديم فوصوام اوءام الا عوج ى مسمن الفوصوم او ىمسملاىلا ابتفاض ١ ثيحن ماها هحور

ىفانءالاذهو ىلاء:هللاوهودحاو تافصلا
قاه_ضعب ناش ء> نما عةثاعحقتواقتل ا

 صعب هطرح 

 اضيأاو-رصدقو ملعلاو تافصلارثك أاهتطيحلم_ث:ىتلا ةيهولالكرو هظلا سسح وةبترعمدسقتل

 مدع ةداراالةب_نلابةردقلاوةردةللةم_سنلا, لعلاك اهقئاقحوابيناعمسق: تاق صلات واغت,

 حرشف ندلاءابسيشلاهلصفؤكتاذلاىلا ةفاضالا بناهئاوةمالالا سيلءامسالا نيب تواغتلا

 ةين ارقلا ةهجنماهي واس حراشلا لاةلضفلا ىفةيواستمنآرقلا تاب [نااضب اهيفوربك الا هقفلا
 صصقلات اب آوىسركللاةد”اكروك ذااورك ذلاَةلي_ضقاه_ضعمل ناك ن اوىلاعتهلاىلا اهتفاّضاو

 ادكيهصخخ الا. ايدعةموامزالن وكي صتخا (صقخما) روسأ|لئاضتىف ىورام ترتد هيلعو

هيف نر دقتل اىلءلوعقمو ل-ءافمسان وكي نا صنةغا قزوح ةصتخاف
 | هنارهظالاو ماغدالا لمة

خ ئثاايهصخحاحصل او ل#:سمودرهنم ىنععمزالل ١ نمىلع 6
 حفل اوةيصوصخو اصوص

 هل-صىهىنل اءاملال-ةخدتنا سأل اك 8 رش قوهءىه4صخادكبهصتخاو ص:صخو حصقأ

 اريثكو دب زيداوسل | ضد لاق (ك كلملادهء صدا لوق“ةءريسغ ىف ئشل ادحوبالام ىلع صاصتخالا

 اذهىأ داو نم ريدتلا ىلع ىنعملا واضيأحيصفوهو ىنصملا هلعفاكريغل ا قدجو بالام ىلع لخدتام

غ ن عزمي ىأزعيمشل انعز اعدشن.حصاص*>ال و الامعتسارثك قا اوهرهغل نوكالثلملا
 هري

 هيقاوهرابتشا مم لوطملاىوئاوحو فاشكلا احورشىفاكموقلا هلاقأم صخلام اد_هو كلاب

ادع_سالحاتفملاح رش فولو قمري غةحخوسمةعبرشدملقتل اىربنمد_:ءلوبقلاب
 ؤعامل |لاخد

عتنالا وهروصقملاق انف اوماعلا قرعل الاوع:سالاوههءلعروصكملا
 لاقو ىبرعلا عئاشل |لاه

 دوصت لا ىفءابلالاخداي ل معتس نا صوصلاو صاصخالاو صيصختلا افا ىف لصالا هرم سدق

 ىلعاماخدال امعتسالا قرثك الاناالاه-ملعار وصةمراص ىادب زب دولا صةخالايفهيلع
 اذههعورشل هةية ةازمعراصز اك هنا ل يقودارفالاو زبيمالا ىنعملذ نم_ض:ىلعءانير وصقملا

ملكل هقيقح د: هنارهاظلا ن الدرهم ربغ مالك اذهلوقأ انو د راكفالاهتضخامة دوز
 5و امم

وأ نمالل عما هنماقنم يق لا لع اغلا ناذ ماقما بسام هدحا عج 2
 لودالا قةحاك هد-

 ارمالا بص اماهء صاصتخالا ماي نالوخ "الا ىلعءادلا لوخدنيعت ةقي.ةحامهدحأ ىلادنسأ اذاف

ثلا ىلعوهسفنب صتخا هنالروصقلل ةقيةحدن س لوالا ىل ع3 تلغتورهقيوأ قاةحةسالاو
 دنس ىنا

 صئيخ ا لوقف ند الاملا ص: ناخو نيا نعل ->ر َت امول هلاثم هل عفب هنالهقيقحه_.اعروصقلل

 11101 1 10150010 1 0 000005352979125 13715171157 05 0 ت27 50571722577 ته كنب بص دعس

 هللدف_ص (صتغا)

 امهععةزوكجودرفتلاك
 امهعقر وأ اههيصني
 صوصخغلاىأ
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 نبالا صخال وة: نا قثالل املغت هلك لاملاامهدحًزاحو ناغب | ذ| ناكوالق هلاخنوده::ا.نالقلام |
 | حميم حيصقامهن٠الك نا رهاظلان سكعلا.ىناثلا ىفو هيلعروصقملا ىلعءابا الود نيعتيفلاملاب

 نييوغللا مالك و طيخزاجمهنااذه عمه عزوررقتكادحاوام_ميف ىنعملا سلوا ريق ةقيحةغل
 هللاىلا هدانساودعام هيق صتخم (ءاشي نمد”تجر صخخ) ىلاعت هلوقنا مث هاذلةامع حرصت ام
 هناف هلماتق هنالخ مهوأ ةجرللوأ نا هدنسأواو غطلو همر ضحهناىلا ةراشا ةجرلا ىلعءابلا لاخداو
 صاصتخالاوهواهدعي ا اردو فلاو رسكلاه.قزوحناو ع مص د .انههنآ رهاظلا(كلماب)ادج قيقد

 ىلعرداق ءأيشالا ىلءءاو حالا رسقو ىشأ اونا ورماوالا ديف ةكوامملارومالا ف فرصتلا ةردقب

 عيذب قيقحت هل 2 وسكملا م .ومضملا نمد ق وق رع !اودماظعل | 0 4 ءايشالاه.دا رردق هواهمدادشسالا

 كاع دقو ناي.ءالا |مىناثلاوةنطاسل | لوالان أخ صوصخو موعامجيب 0 ا ةكلا فشك ف

 ملاعشاللا نان امهنيب قرفدةوتوريج و توج _ك ةغلابللؤانوةنطاسااو كابرس توكماملانا قارو
 ةمكلا لهال الطصالا ل_.قو ىوغل قروهو حاورالاو سيغلا اعتوكلملاو ماسالا وةداهشلا
 بغا رلالاقةعنماوزعلا نهلضُفت لعق ( رعالا)اغنآ [هدعمسدقور وصقل ىلع تل نادال اوفوصتلاو

 ىار ءىقهناك ةيلص ىأزازعضرامهوقنمسلغيورهقي وأ ناهينا نع ناسللةعنامةلاحزعلا
 هحرش قلاقهيلع معي نموةبطاقهغللا لهأ هلاقأماذهو خماشا | لبكلاكهيلا لوصول بعص, لع

 ينعمالهنالدشالارانهزعالارمسشي ناعم .الوءاودحا لك نمتبلغإةم هلع :ةاوتحا نار عأ هنزك ىف

 ىمهغاوهتنصاذا ىجو ىو ع؟ةءاجم# هج نمل مضت لعفا( ىحالا] ةيالصلاو:دشلا,كللا فصول

 مالسالاع ا 15 نودن ربإك ةياهاحاىف هنولعفتا داك واعر هزاتد ءطق نم عئامم صرا هل صاو نوصم

 (ىجالاز_ءالاكللاب)
 صاص+ايفوصوملاىأ
 دال كمل ىلع اس سالا

 | رهاظو انطادابعل و

 ىذلاهِب ٌرعالاهجو ىلع

 ةيولغمولذ هاو> مودال
 َ هاهم وةعنملا# انو هنال

 ىجاوةحلصل مامالانذانالااعرم ؟عنماذلق هاو سروهللاالا ىجاللا قفل سوه ا عىلاعتهّللا لص هنعىبن هب رستنالث يحي ةبا#ا

 نمسلا ىقزتاذىأنبيحنلاتاذ نملخ_ثاكلوعفملا ىععناكنا سايل ام نط 0 كلملاوا 00
 لبق ىراصنالا ريم+ نم 8 اوخاهاناتةيلهاحلا فنمسلا عي. تناك ةبسلع” ني هللا م نمتأرعاىهو 1 3 0

 0 الر سيكس الاقف | ولما د1 تلق اهطو اسف همالسإ || خسنلا هسيلعو اهرم
 ةدمئعملا نوما

 و هىفاسملتلا لاقو

 ىذلااهرمك ومبملامضب
 بي رقىأ(هنود س دل

 ثم

 نمسلا عابضب ,اهحشو نمي حالا اهسقن نععقدلا ىلءرد-ةنالو هواري شغاويد» لغشب ا ياغ-ش

 ىل-ءوأ ني: لاب تادف داو ةمملكلا اذه ىسهفمتلا ءلانهال هلت لاق اهنعم 5 امأؤ

 ةباجع نممظعأ#" :امقدح هيلا لص ناهتمظعاهسفن ىمحي هناك هإع<ل_عافلاىن 2 : سايقلا

 ان هد_ءاهر لو ةماظعا هكلمامناىد.ناهعضال ارعذاهدح وك وكسفنم 0 1 ماح لك

 اهسفن تمدقابناك ىدعت 1امذق نمتناك اذاباتكلا ةمدقمليقاك انتم ايد توج

 ىهحمىل اع: هكلخام#ناكاذاهريغشال منا لوألا ىلع ىنعملاو ىزاحم هدانسازعالا لوقل تسسانملا وهو

 ىعم نعم رجتلةجاحالور ومالاري_صتهللاىلاالأهريغاريصن الثا] ههنالّب د اج لك نمىوقأة امحب

 هنابلةناوىأر ىلع#لوطاو زعأ هءاعداتس « هلوقك ى مح اريزعلا ى :«عمل قامو هنا ىلع ليضفتلا

 هل ]وعك هفالخ عومسللا نال سقم

 اسنا ولا فويسلاانمب رضاو * مهنم ةقيق-للىجاو ركا

 نمهره-غلاعتمرثك ًالاوعلا ىلعهؤاوحاهنناكإمنالرمأ-1ةجاحربغن مساييقلا ىله هنأ نم ليقامو

 نيكللاملا كالما رئاس ن ماعنمد_ثأوهةهرض اعهسيلال دولا نمهريغلاعئمدشأو هيلا لصوتلا
 ريغمعدا ناو ريدتلا لق نمهريغهنا مهونوانمدق مهن عب وهفءاعدالاداراناهنال هل هحوالو هاله ءثال

 النود (هنود سدل ) هدعبالو هل_بقْئثالكل كلام ىعبكللوأ هن ةغص(ىذلا) ىعمالفكلذ
 فقالت سد دعس عوج ا 2 عت 0 دكوم م كعب 2 بجو جب ج7 22735

 ناعم



 ءادتا الب مدقلوأ هناوهاقملا ىعمدي ف يفقي اهل دعو ةياغعضومىأ(ىسبتنم)
 ةنادارملاوأ ابثناالب 28 رك ا

 ةياهنه نمر رعلل سدل ا سا كد صام سل تاقكلا

 نمناكرلودح ا هكردم

 همعالب ؛ و ةيانعلا لهأ

 2225222 2 ب بس 2لل

 ىعك نوكي وداد صالا نم ىو ةءاروو ماماى ءععوقوت صيعقت :ودنع ىءعنوكي ىناغادلالاق ناعم

 هأوقه اعوروهشملو هالاوفشب رشد سس ىععو ريغ

 انودن اكنمنودلا.عذقيو د ءالعلا مار ءرملا العاماذا

 ا

 (ىمر هءار والو) هلوسق
 ىلسص هلوق نم سم: م ربسغوأ ءار و ىعينوك» نازودمال» ٠ مامأو قوى :ءءانه ىهوانودزود نادلاقب «ل-يةوهالدهفالو

 سيل سوهيلعىملاعئمّللا ىفاك فكل: اورحرت شا 9 ءاهعلا] ياذا هان هىحيمر د ضم وأن اكم م ”ا(ىهتنم)
 ىهتنمالو ىرمهتلاءارو لأ د. 0 رحاز ظ 0 0 : اهيغ نع شالا ئدتنال 2
 هذعب وأ هر يغسل ىأ 0 00 3 30 طم 0 و)ع درة بافاك ب مغمتلإ الو هطور مالو ا هنوكو
 لصاوىروالدصقم 0 رخشم وذ ارنعنع تاراووا كلريغكنعىراوءاوس كل ءار واموهو دادضالا نموها ضأ

 ثيل ءار مريياتحو ل( ريغ ىرعع و ل- عب ىنععنوكي هدادضالا ن مسدل واي وذعماك ارتشا

 ضرغلابه.ث ىمرلا عّضوم هللأ قى هقالطاوهذيعب اظفالا اذهلامعتسادرودقو ىمرلا نم لعمر ونطتَمو هوةنكاان

 ى..تنيىذلا ىد_هلاو || ىرمهللاءار وسيله ءاهنىقربثالا نياوهقراشم ىف ىل عت هللا هجر فنصملا ىورف ثردحلا ىفىلاعت
 لاق ىارلا مهسهسيلا ةغبانلالوقك امدقما زعميوهاموءان رجلا برعلاهب كفلككتو

 ةخانلا بلطمءرللهظلاءارو سلو : ةبيرك تل كرتتلاقتفاح
 هنذروم ءار والو هللاءارو سد افهم فقولوقعلانالبلط مسيلاطاهتنادعب سل ىأ ةياهنلا لاق

 هنهذمع الهلراءأ 21
 . 2 2 5 نسعلو . هس

 سيل ىأ ةداهنااىفو ليقاكى ,ممنادصقن ةياغهينامالاو
 تلطف بلاطا هلبادعي

 0 ١ كد هلاق

 ءار و سياف تفقوو
 ه نامالاو هسنقرعم

 مهسالو ب 06 :صن هممهأ سدلو د هرععاضن :مكسلقهس 2: ىلع

 مهس ىلا هيلاودم لا رب ىذلا ضرغلا ىمرملاولاطملاب اطمىأ ىعرهتلاءارو سل قراشملا

 الوسم:لمه.نامالاو4-> ةرعمءارو سلف تغقوولوقعلا ثوتنا هللا ىلا زك قبلا زو 4 1

 لصتوه لا ىهتنئو 0 ام لةسسل هنادارااؤ كلل كد ناك ن اىذلافى عيعتااكلاو ىربةياغ

 ل_صاحودصقتةءاغ || ادعامو دوجولاب جاولا متادلاهنادارملا هنةقص ناك ن اولوقعل اهرو دن يش هدعب سداو هاوابءرخ
 قسيلىلا عن هنأن يشل يا نوك «لوالاىلعوارهاظالاص:اهد-_عءاملصةيفرخ" الالوالا ىععوهكد-_ءدبأوهدجوأٌتداحوهف

 ةذاسمو زيحالو ة هة-ه> هصاصتخاوأ هربغةكراشم مهو دة زعالا ل! انهصاصتخار ذا هنالول ةالممثملا سارتحالاك

 دعبالو ةءاغبرقلانوكيل هرو> نعئ هج رخال هتااخوكلم لك كلامو هذئث هذعبالو ئش هلك ممل قسد لاتذرعاربغ كل

دقالا ضرغلاهيديرافدهلاو ىرلا لم ىمرملالاح لك ىلعو هك ام
 هحوذتو : هلام الا هاىمرتىذلا ى

ههجوت ىقىاارلا لاح نمت ريعتساة يلي .ثعفاعتساو هفلاهتبالاو عرضتلاهوج وهون
 لاح ىمرملاةءاصال

 لك هقاهُننا43 رعمىذلا فراعلا

 بلطلاىهتناوىدقثلا] 1 كيلا «# بر | ةلريغىفىل سيلابلطماي

 ل هلوقنافمبأت ك ةحتاذف اففةزعلاب دلو ةكدياطخةحتان ف هللا هج ردك نالوقتنا كلو

 0 دال (نيدلامو.كلام) هلوقك داعملا ىلا ةراشا» 0 ,ةةمهنود سلو هلوقو
 هسيلا ه-حوشفئى لاس وغلا . هاشااكريصت ىت>هجو لكي هيل اهجوت ال ىذتتملا نيرادلا ىقهماعتاو

ماقال سسانملاوه اذه(رهاظلا) هاوقوهوهتلزئموهامعانهقأو(هرخ آىلادمعت لان 92 هلوقكب ضخعا
 

 برقلاامأو ةيامهنتم

 وف قتتاتلادعلاو

 املبرقمالو ثيدح

 الكو-فعملا د_عنلاو

 ماو ىساوىروصلا

 بحلاف برها لاك
 كلا ادهش ال ثدح

 دوه نعيش وهللاالا ةهكلاو زيح" | ىذتقن روماهعمامو نودوءار ونا هياءدربال ل .ةمتلا ليمسىلعهبان ءهأن راداتعو

 قاوم اهن اًرحاو اهتادر ةمنمئثىفز وكالة يليثمتلا ةراعتسالان الملا عتهقح ىف هلامعةساز وال لمو

 00100 ااا ب للا وو مس سل

 ا هس ران وا لا كر لاكو هدوج وىلءتلادلا ةلدالابىأ (رهاظلا)ه هاوسوهةلخام هكراشم



 0 00 7 ممل عر .الزعأ ور م 1 لااا

 لأ نم هيلع ليقاعومارملاع اداب ىلواوم اعلا تمس اءانركذامن 0 ل عل

 هللا هجر ريالا نبا درر قس نر كيال فدا !طاادارؤانمادرف ا هولا ا

 د_طعقلاو ىمرالدصقءا عاد فدحلا نالت لئاطالو. اهج والم لك ةبعا ش1 هم ةةودلعلا لعحملا ع

 كب سل هنأ ىعملا ل .ةوهعارت || ةمْزأد :الوروهم> الفلا كراش ا را !لدعلاب

 ًادياذا رهظنملءافرمسالصالا فوهوىلاعت هئامسا نمر هال اوهمزال ذ قش ئدلا ن:ةزبحالو ةهج

 عييما را اردت اةلانهدا رااوهوةريصبل اوا رصبلاب مولعم قةعم لكمع مث ن طاب اهل دو

 انطالوأ (اليختال) قو يد *َكقوُد سيلو ةرهاظلات نادر وأ عمسو عصدقوه-بلغاذاهياعرهظن مسلاغلاب ريس 3 نا
 (امهوو)ةيلاي ل اةوقلاو

 قل ءاا نوكس

 ةخ_ن ىفاك امهوالو
 هو 2 | 3 اطاغالو ةدحصم

 روط ن مة ةاعقةعصوهفسل اغلا ليقوةيف اًضاةقصوهقةءطاقلا زدالا مولعملا رهاالانضتاوللا م د

 ميل لد .ةوهيءاسةف_صوهفال_دا 3 : الث دك ساو 0 ملا نطاءااوهريقاذاهيلع

 رح -"الاولوالاك اح ودرع الالاي الوهللاح امش: ع اا لا رهاظلاتغارلالاقو 6 57 | تأ قانا

 ني كا دو وم رات لك ف يل جرةرطقلا نافةيريتمل هةر "0
 هللانا دارماوتءوهولا قدا لاقاذلو هنادود“# ه.ة> هلق رعمر أ مدعأب ن ٠ طا ماوه عمو هام قاقالا قءرملا تاطا ا

 ةلالر] هتاغصءرهاظ ىلاعت
 هرو-هظو ا

 نمءدايعل ىل_ ىذترملالاةوهتاذي نط اب هتان اليراع لدا هواتف عع نءروصقلا هتةرعمةءاغ

 اطل | رهاظالن اءان ذا تفرعدق(لوقأ) ىهتنا مف ىجتن ناريشن مة مهاراقهورىناريغ

 رح ” الاراب_ةعابواحودزعالا ذه >لمعم_سالو نطاملل لب اةما اه-ضعبرام. مقالا : نط ةهج ىلع س.

 حرش ىف هانق_ةحمااكهيفوهقال- طا ىلع سدا لاعدمنا 4-جر تغارلا هلااك ادرف م هيلعىلطت | اروهظل ا 0

 نيةيولوقعلل نوشكم قةح:هىلاعتهر وهظنا ىسعت (امهوالوال-. .دئال) زا امن نويعبهانكردأ ارو ساعي

 هسنادحووهدوجو ىلع ةلادإ اة:دملا ني-هارل اوةعطاقل | ةلدالا م. 2م هرهصد هل نمد_:عقداص هنوريسو|يندلا فانرثأ اصيب

 حجارلا فرطا| بسال لسقو وه-اوأن ظلا بسحال ل بةوم_هولاو ل-يختلا سال

 ىةختالام ةلاردا امماشن مناك ةمهاولا وأ ةل_خمل وكلا كارد امال [عردد رااوأ

 ريخالا|ذهو ى-مت - .اكالذك هروهظنوك نا و : دا ىةدمالام لك ىلع موهو-لاو لديختملات مل ءقدإ

 هقال ىلع لامعت_سالان الد - -غللا لهأ مالك فكلذ عقو ناو هل هج والوه-_كلارك ذو بوصالاوه

 لاقيت نن :ظى ععتلخوهروصت ل-.خةهلاوسفنلاىف ئدلادلا ربو د ل-هيخشل ابغارلا لاقو

 ىقسفنلا ةكرحركمفلا علاطالا حرش ىثاو> ىو سهمنلاق نوذافالاْي كالا كروصمر اتعاب

 قو طاغلاوددرتلا فرط حو+رموساةلاتارطخمهولاوتاسوسحلا ىفاوتك رد او تالر تلا

 هيق و تطا اذا ءاملا نوكسي امهو مهوأ ب أت :2|ىفتمهوحامملا قوءاملانوك بمهولا ىكقملا

 مهراصيانويعب ءامحالا

 لصاخلاو ىقعلاىف
 تاقول_خغا عيج نا
 هتهولأ دوح وىلعةلاد

 هسناد>و د .ةكئنو

 ةيادلئش لك قفز#
 «(دحاو هناىنعلدت

 هريسغددرتتناوه. !|كمهو بهذاذاع سلا نوط ماعز فراح هلا ىدلا ف تههوو توهسو

عرتو وأرييم-:لاوألاحا ىلعامهبصنو نعم مهوأ وم هووُى كلاىلاتمهو عاطقلانيالاقو
 صضقأ اما 

 كرد ا رار نيستا ولا كاردانالزو بلاس حم فرغم جادا رملا ل_يقورعام ى-هملاف

 ليصقتااو بيكرتلا ىفاعملاو روصلا قف عاد لا ىهةليختملان اا ههتني فرقلاو هلى ةحنالام

 ةدوجوم اة 3ْز 2 الةكردملاّةوةلاةمهاولاو لوغاكه ه!4ةيقحالام عارتخاو نيسأربصخشرو هتك

 ةنسلالهأ مال ااهبيطتربالدغس !ةىلع ىنيماذهنايدرو م“ ذلاةوادعةاشلا ل ارداكت اسوا ىف

 هللاتاذنا ىلعلد» :امر_هاظهنايهثللا ف صوف رسل هلوهل_ةمقريضالو هل: ىقنولاط ءاهنالاةهناالا

 هأ صرع“ لل ةجاحالف لوصالا ىف لصفام ىلع هناكماو لذ عوقو ف فلنا نا وهناك !ايرشلل ةمولعم
 دس تت 1 1 ا اف از ظل كل يرش ا تل ا ل 0" ا يدب ككاو نا 1 1

 انه



١١ 

 جيدي ىلا وهو هانر كذ 00 نودب حستلار هكا عقودقو هلت قققحاك(راصب ,الادك ردت الإ هاوقل

 نيباملو فانا الإ لاك نم ص“ غاودو هذملا نيب اك فطاعز ود. ةاصةمتعءقواعاكتاغصلا نال هناور

 تامل )لجو زعهلوقىفائكناعمتحالامهنام- هونانهفطءولل_؟لباقلا نم نطاملاو رهاظلا

 مدسعل هك ةنيتريخالا نيمفصا|افطءناف(اراكبأوتاس ”تادكتاست ادب اغتال .ئان تانناوتانموه

 هناذ تودشو او ةوةلدالاةرثكد رهاظةد_>اوة لاح ىقهنادار_لا نال كل ذك س داق وامك

 ماع ة بوهزللاراوناس>>وهنافص ةقيتاذو هتاذهن ك لاردان عوخ نطاب و-كالىتلا هلاعفأو

 مالك قلد ل_صولاو لصفلا ث>اسمىىن ذاعملا ل هأهلمهااماذهو هّيدهاشمن ء5داهشلا وبيغلا

 ىف ىرشخزلاةمال- ءلاهيلاراشاو هللا هجر نيرخات ا ضعي هل صرع "دقو «ةالخ ىلء لايام مهضعب

 فطءلابر 1 اوىل_عةيراحلاتاغصلا م١ ؛ءديسلا لاقورفاغةروسلو اك هقاشك نم ا

 رتب و عضومىفرك ذيدقو املك لالقتسالاءاراعش | اهفط كرت دق ةو عام جالا حرصتلا و هبساذلل
 ناك الوسسنا !نايالاوغاب ءاسسنالاةداعرف 5ةمس انم:دازلوأن هزلاهحوت بجو هناؤاشنشت صعب

 ىرخالاةخسلا ىقام ىلعءاند داذهو م ىهتنا بسن عامتجالا,عرصتلا ناكنملب اقّممنوطالاوروهظلا

 تاس رعاك عامتجالامد_علىطعلا هام هالرو هقلا٠ نمه-مي> وت ىلام ىالو فطاعلار 5

 لباقوسنذلار ئاغملعلازب زعلاهللا نمباّتكلا ليزنت مح) ىلاعت هلوق محل عقوا :هتعاهناكواراكباو
 سلو ا :مةيلازتعاةغرنف ىرشخزلاهركذىذلاو(لوطلا ىذٍراقعلادبدثبوتلا

 نطو :أعورهظ املاعلاءانعم ىليه_سلالاقو نطامل اورهاظلاىب عمان ةاممتملع دقو ل مصقت لدغ

 هنوط؛ناىاوزيثلاوهراهطااوهوسدقلان ملعفد سد#لاوهلءقامبا رءاكه.ارعا(ام دعالاسدقت )

 همد-_عةه> نالوا اد ”اغوأامود_عمهنوكل الراصد :الاورئاصيلاهيطيح نان مهول عوههزم“ ل هافخو

 ايئدلا قرصءلان 07 :طأ ءاايدب رأن اههخكد طيء نا نءههزتو :ريغروصتل ليهنملاكم دعوأ

 هملعاد_ةمدع نمنوكسمضد مدعلاو اريفةيؤرلالومق ن ءثداوما هبا شم عئيتلاس دقت !اف

 مدعلا ى :عفْنأ نمليقامو ع دالاس اةخاو هندتو ىءعنيتحت ةبامد ءوامد عهملع|هتملعك

 عبلو اع نانو تلا ءارقفغلا صعد ىتخ ام هراقت ةالءؤافخ سل ىأ حام | ىفاكدتةلا اخ ٠

 اتلطمرعلا (املعوةجر بث لك عس 0 ) فدي زمااودقنلا نعىنغهنالماةكرت هلى عمال مالكا نه حارشلا

 مسمع هنىل اعب هللا فصورالا « وهوهّتقرو هعبطلا ل يمةجرلاوم الكلا ىفهقيةةهللات امصوو مولعم

 هما نعد زوحتهناىلا هنا هجر ىفالقابلا سهذوهتداد اوأم 8 الاوىدارقهمزالوه" داغرام معان

 ىأرىل_هف كلذ هتدارانعهيزو<هنا ىلا هللاهجر ىرع. تلايعتا محارلا ةلماعم مهعم

 عصضاوم نآر ةلاقوزوكالخيشلاىأرىلعوك- ةجررقتسمىفانعجا مهللا لاقي نازوك ى صاقلا

 هدارالا :_هاظا| بسك ساد ا (املعوة- -جر لك تءسوانر ) هلوقفنيدأرلا نمالك سانت

 اذك ناسشلالا سان هديسلا ناىلاةراشا( نر نمةجراذه) هلوقوةيتأ اذةقصوهىذلا علا اهنارتقال

 اذه طاسراهجوولوالا بأ لا لد اواىايرخآ ماقمهيفمؤلكللا طسلوىلار الد :زارلانيعبرالا وشف

 ةمعنلا هنا وملسو هد اعل اع هللا ىلص نطصملا فرش ناب باتكلا اذه ىفهراظن حمطم ناكامل هنا هل: اع

 فرصنال هلك |ناوهناذ ؤهتمظءىلع د. اعه" معنوىلاعت هللادمح أ دب تاوولذا ع مج ىلعى اعلا

 لا عسولاقي :دارملاىلا قاسي هجو ىلءهيمهاماعي اموهكلمىهقلخلاحنأ. دب ىو مل اوسدحالهيف

 معاواقلطمدودب وم ندلاولومتشلا تربعت سا قيضلادض ةعسلاوىلوأ ناك عم وىذلالاوولوهرخآ

 حساس سس

 ةطاحالاردار اصيالاب ةلردسالىذلا ىنعمهنالهف ال ىلءلديام(نطام 1١ هوب هنارتقا قنا ىلءانه

 ةخسنىفو (نطابلا)
 رابثعاب ىأ نطابلاو
 ةناهد ص نود هاذ

 هنافاهزنتىأ (اسدقت)
 لك ءريغوىلارغلا لاقأك

 ءاروهللاقشالابب رطخام
 مد (امدعال) كلذ

 نيحوتفملاؤةغل نوكسف
 الذاامدعوادةذال ىأ
 ى:هروهظ مدع ىضم#ب

 اتدثدقهنالهرونوهدوجو
 ةمدةىطقلا ليلدلاب
 لاحتساهمل5 تدئامو

 نمصنملا قيقدتلاوهمدع

 هجوىلعىويقد-الل

 ءارد. الن طاب هنا يفوتلا||-
 نة ا
 اًرهو هتاّقص هنكددحا
 هانماو كالا سناب
 هللاالا هللأ فراءال

 رييمتلا لع امهمصنو

 داهنلاىحدلالوقاماو

 وهقانطا» 7 وكل يلعت

 اذه فاح, هناك ناو
 لياءتلانكلىبسبلا
 قوىنملا بد حصبال

 ةجرْئش لك عسو) هلوق
 لكيطاحاىأ (اماعو [[*

 ناؤهملعو هجر ُىُش

 نع ىةتيشياا شلك
 ادادماو اداحا هتجر

 ادادعاوءاصحاتايلكلاو
 هلوق نمةسقم لاو

 لك تعشوانبر ىلاعت
 د ةسجر با

 نمض# ناسابتقالاو
 هينمهرأبراعشا .قنوكال هححو ىلع دحاو أنآ رغلان ماثمش مزلكلا



 ا
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 ٌىشىال-) ىلاعت هلوق ىف ئهيلعهقالطا حص ناو هللا ىوسامانهوهو ه.ةروهسملا فال ىلع

 م _هاظءاوسأملهاوهشولعلا هام ثناوعصدالتاذللةج نا لوثنال (هللالقةداهشربكأ

 ءلا قاعت وةفنأ سمت © اوزييمت !| ىلع نايوصتماملع هةجرو مودعملاودشالا رتب بذعملا ىتح مجنم

 هنك لع:الاناريمكس !اريسفتلا نعالقنا هه ديسلا حرش قو# لوصالا هيلع نهريمايئز رحواملك يد لكد

 نالاهب ل مك: هتاذواهرا" آواهمزاولبالااه_ملعنالاناانل رنا 1 1 تالا نا تنشق
 فراوعقو#تافصلا مزاتش تاذلا لاك لبتاذلابن نكملايتاذلا لامكتسا مزايف اهنأدمااكتاذلا
 دضلاىأ ىععلب اهب لعش وأبم لا جاتم هنا ىن :«عال4نبأ| دأب ا هلْناىلعك. ةوصلا عام فراعملا

 هنأ اهحيضوتواهفالمهمالك مهوأاعرونويل وصالا هع تكسة سفن 5 دذهو هةعاقا وم" و

 ناالا هلا همر 000000 موا لباهرنا !ىةحت ىفةدوج اا ةفتسلا لا ناتغت هاجايححاال

 همازا سالم اوساعلاكلان ,ملعاتا لأب كا مكحلا لوقعفدي واه تاذإ !لمءاضتقاللك | ددوجو

 در ناهعفدي وةْفْصل | ليطعت ماهياهيفناال القت والقءىلعاةنسلا لها هذمنارهاطولاكتسالا
 لاكتساالف هلا هجر ىرعشالاد:هبابسالار ءانكرات اللاب دأعامد سن نكيلف لسن اوةدئاو اهدوجو

 هلاقام ىلا ةراش اتاذلاو نكمالاءتاذلا لاكتسال هلوق لو" هب ىهتناز رز عهناف هظفحاوربد:ةليطعتالو
 قمم : ملا ال5 ول_>ءىلاعتهللاتاذص لاقي الاذل م وهىلخاو اهلهةملعت

 ةحاو تسالف نكم جاء لك نالريغلا ىلا ةجاتحم ىأتاذلاب ةنكمماهن ما ىقدقح* ةلاناك ناو مدعلاب

 ل :مدعلاباقوبسسمابنم نش سا تاغصلا وزوال ل ذو هنأ ذل ب جاولا ددعت مزلالاو اهتاوذبتاذلاد

 هوو اهتد_جواواهتقل*تاذلا ناوك_ةوا_تءابااهرئاسؤلاة.ن ازاحناوادبأوالرزاةةوجوم

 نوشاحت»م هك ] د مدعلا دعبامتد_>وأا منال ناذلاىلا ة ةحاتعالاى عفن [

 الف عرشلا ىفهدورو مدعلةعذباراوجوالاو: هل ةمىف صولا نوربو 5 دك ناكن أو هلامعتسا نع

 دبا اك ةسدقماتاذلاريبك-لاريسفتلا فلاقاذلوةرورضلا هت ألا اذاالا ا صرعتلا كلت ىفر وذم
 بحاولاددعت مزا.ةةبجاو لبةنكمتاقصلا نكت ماده نكترلاذا اهناله رهاظ لكثتسادةدتافصال

 لباهمدعبةقومسمره_غتاث هلاومدعلا دعب دجو ههنا دمملا نم .ردايتلانا,سءجاو) «ز وحال وهو

 ًادتممالا دمملاكابمل اةمسنلا,تازلاابما ع ف قو“ هواهرلا جا ات داهيضتقتتاذلاناالا ةدوج وملزتل

 اممررقب هيشل تاعصلا ىذ ىلع تعجا ةفسالفلا نال ,راغملاءاملع ضععب نا اعاو هن( ىمتنارعامل

 ءاهنل 5 رشا صعب واهسعم اهمايق ةلاحتسال تادللاه راقتؤام زاتافضلاتدحو وا رلاةفهل أزتعملا هلأو

 راقتفالا نافةنمزالملا عمنعسيجاو» بوجولل فانموهو رخأتلاوراقتفالا مزايفرعلل املاك ضعب
 ةينءدوحولاةمحاو هنافص عمج لون لب اذه ىعدنال ن و اث داح ناكدودولا هتدافا فن اك نارمغلل

 000 او وسو قانيالومق لاك شتالا مدعراقتقالاع .:ءناودوج ولا ىذةقمنع

 بك زااو سيكرت! ئذتقت تافصلادوجو ناو ناكمالا بجوياهتاطمرا فال ن ةفسالفلا لوق ةعج
 اهناكماب لولا ىف هّللاريختس:لاقفىلا 57 : هبافصت صقتلار كاوا كمال نوكم الف هئْزحح 0

 بوجو ةءجاواهتاذر ابّتعابةذكممى ملا ةذابيلا + ل ىلاعت هللايذايعلاو ةملكب هاقو هن مزح مش اهتاذل

 رتاختلا سافل نماذ-هلوقا 35 ةعيدش هلز ىهوا ل - ءافواتاف_هداةلب :اقتاذلاو "لام تاتاذ

 نيعب رالا لئاسملا ىف مامالا هلةناكن يملك ملا وءاك-4لاءامدق هيف ملك. دقو بولققلا نئازخةعدونسملا
 لئاسملا هذهىلءه.شاوحىئىفارقلا ةمالعلا هيفهعزانوراةة الا ناكمالاة ل عناب مزحو سئرلا نع

 ردقلا اذهراةثفالاب م نعنافاهسفني مايرقلا هيلع ليحتس وفودوملاناهمايق س<تاغفصلا لا ةف

 مسق



 (امدن) مهئالاحست ارموموثالاك 2د5ىلعنينمؤملا ىا(ه ؛ايلوا ىلع .اد_هلاب ضةغالعلاوةصاخلا ةرلاب لد < أىا )م سأو)

 اأو بكت هناك 1 ةوحدل |قةغل اروضةمنوكةمضب ةحسن ىفوةمعن عجتففر مكب

 : مز الودودولا فالمايقلا فرد: !|ا ذه ىلع راعتفالاذا ناكمالا هنم مزاب الو هب ,درةرامعلا نكس املس

 ءدوحو قهنع نغةبموهمادققرهوحالرق فم رعلا نافدوجولا ىفراقتفالا ماي هاى راقتفالا نم
 هراقتفان وكي رقتفملا ب نكممر ا اقتفالا قاطم نم مزاد الغلا 0
 اذهورث هور : الارق: ةاكهدوجوراشءا واهقوصو1 ةقصلاراقدفاه: هوهمأ ةرام“ عابوهيمك رتابشءاب

 ميت ريش ص الا ىلع نعالا لالا سالاو سمسا نا ءالاوو ارا ترام ىذط ”ةااوه

 واناكمالل مزاة_سمري_غلاجارّتحالا قاطمن ا هيف ىلا نايبعم عازنلا لعرب رت لوقأ * ىهتنا
 ىو دكلاك هود !2 نمو قار 2 اولوالا أومزح ودحر سانا

 ةجاحداو ل جاحاام لك نافرمالا ةمالسب ادهم مالوم يملا نمىلعاوعن شو ىلاث !اناواقو وعم

 هنولبودو>و ندمالال-ثصرعللر موك اك هدوحولا رم ةوأةلع ناك ءاوش هنؤدد دج وبال ثيحة مان

 بدالاناكنإوهنةءاقلاهلنات افص قدمك رود <ءالاز هوا ” داح ن كيل ناوتازلابهمدغناكما مزايف

 ريغةسدقملات اذلالوقنفمركعريغاجج ردنالىلارا رسالات اردن# نمادهو هريغك هكر لانا

 ةييديهزعاه" ؟انغتساةحص مدعو هلاهدأ:سالتادلل رةدعمةفصلا لد اهنم ءتدسل ىأ ل [تامضال رقدقم

 ع !:دئاؤاهدوح >ونالاض» ااهليطعت مزلبالا مةلمكتسمالو تاغصلل ةجاة<ريغتاذلا تناكاذاو

 ةمدتاهالا هداك ىهىتلات اذلادانسالا لب تاذلا,ة- ه>اوالوتاذلاّةرثومسلفلاكتافد
 ىفامزلاثودحلا ىضتةيالو ناكمالا ىفانسالاذهواهرنغل لباهتاذل سلاهموج و نكماةكفنم تسل
 جاههحرش فىونسالالاقوهياعلوق” لءانواد ءماهنا ضرت-ءملالوةنارهظأ د ملاك انلوقبو
 تاذلاب و-حولدو>ولاةمحاوابتازإ ةنكمهّشلاتاغصنانيعررالا ىف مامالالوق ل: :امدعي ىواضيملا

 تاذناالسدقملاتاذلا لجالةء+او ىاتازإاءالتاذلل 2 وتافصلان أمامالاهلاامم صخل دق

 دحىقة:كممتافصل انوكتفرصعلا ءال ضو صعب لي ىو :ااهسفت دوحو تضاقاتافصلا

 ىلاةبسنلاباراتحم ناكناوابملا ةمسنل انابجومتاذلا نوكي ناس نكلل مدقلاتاذلابةللعماه سفنأ
 ىسبتت | همم لا ثداح راما نعرداصلان ا نمزرصت اما 1 الا هدحوزلالاو هنامولك نماهاوسأم

 الةعسلاولوطلا نمتريعسالد وطلا بوثلاو عردال ةفص لصالا ف وهول.ك اومتاىا(غبساو)
 قاطب ل امال رططسل د ءقىلو عج(هل ايل واىلع] هعو. ثلهيفهقيقحراص مث ركذ

 نهوهو(نونزر < ”م.هالوو ريا عفوخالهللاع انوا نال ها .آ نذلاىلو سأ)و هريق ىلع و هللا ىلع

 لك مي ي-عمهلوةرصنلاوةةادصلاوندلا وسلا كلذ نوكيوبرةلاولاصتالا ىهوتالاوملا
 نمهريغىلع هنو[ ظفامهيلعمّنلا ضاؤا نموهوهنم صخاو هرماءالوذهّلل صاخا نع صةةرخآو نمؤم
 كلبا اياقعةيسدقلا هسفنل فشكت .وهعيص د هان ىت> هنري ضد . اهسرانأ ةثملا فراعمو رارسأ

 نملّضفا ىنلاةبالو ليقدسكعالو لو ىنلكونايبدي .مكالذل أب وةليا -ةسترعىهو توكماملاو
 والوالاانهدا رملاو مهوتاكىنا |ىلعلولا ليضفت همم مز -» :الوهكلأسر نم لضفا هنون نا[ هون

 هناىلع هن هبودصت سلعةغبسملا معنل !ةمش ١ نار ه:ةيةح ىلءانه غابسالا َّن وكم نالمثحو ىناثلا

 هلوققاك ةيلم .2وةينكمةراعتسا

 57 ع_او_سءأدت نم 0 57 هبوط تقخو ىرهداز *ءاماذا

 د#اوناسحالاوما عنالا ىعع ن وكي و هنأ حا ل كاوق نةءاطعاو هردنلا منام ىهوةمعت عج (امعن

 ةوتفم مهوةمومضم:|مهمنيعبوه(اسع)هل- «ىفلضف هاك مع :اىلعد#ان منكما ماعن الاىلع

 هاون دامي عا !اب

 ةلم-هملا مذ هب (اع)

 0 كاد دشتو

 ةلماشلا ةباقلا ىهو

 نملاق نممهووةماتلا

 هنافتعمجابل نيشحغا
 هلو معلخت لاقي

 نار ما هممع

 ئث لك تعسو ههجر

 ةجر ه1 نكلايندلارعأ ىف

 ىقعلا بآن راية _صاخخ

 تعشو ىدرو لاتاك
 نذللابتكأسف'يش

 هملعاذكو ةن الان وقت

 يبطي ئثلكب
 ع وهولاق اك ةيعملا

 برثأ نو ا

 دب رولا. ل

 صوص# !بابرال ن ل

 هيلعلدرإك ةصاخةيعم

 ةالضلاهملع جسوم لوق
 ىل رجم نا مال_ىلاو
 هللاىل.ءانيدنلوقو

 و هباع ل

 ىكررك الا ويدصال

 نزدتاله_دذعمىلاعت هللا

 لمأتو انعم هللا نا
 نيمالكلا نيبّدق رقملا

 لا رتل ىلا نا
 لوالاو ع. جلا عجم اقم

 ةقرفتلاماقمىلاريشم

 هْرك ذام اماو حاسس :ذاو

 ردفت نأ نم ىخكندلا

 وآولاب ةرقسقلا ذه
 نودع مجال ةءوضوملا
 ءارعا ناع ده اهأقام

 ك0 ير ير ا

 كف 5 را تاكصل ! زحانال ةيه خ2 ثق ذم هع 4 عم طامترا وه ىجةدارزب حوأي هية رعشة دحأو توصوم لس هنا دا

 لااذ_هلوةيلعفلا لها ىنالط ىضاطاعلا ناين 3 زاوجعمدودولار وغلا سر لاعت هلوعن هيمسالا ل-<1ىفةي ء#ياواو رغنم م



 هللا سراىأ (ثعدو)
 هئايلوافىا (مهف)
 ليقاذلو هثامحا لحالو
 ىلا ةقيةلا ىفلس ربلهنأ

 مهنونمؤملا م هئادعأ

 ىلاعت هلوقلهئايلوادارملا
 نْةمؤملا ىلعدهللا نمدعل

 ىأ(الوسر) مهيقش ءبذأ

 يامي رعأ السرم ايدن
 هنوكداقو صومةلاسرلا

 ل
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اديز تير كلوةقد. زفااكةد اراماعلا اوما ةددشم
 نوخ-لا نملدد واد ازهفااؤم قولا هااح

 ىش لكما هل_هاشةماعىاةءيعوانعموىل.حفااكةر وص ةمهاأىهواةنوللاتانو نار ئاسيف اك

 رعاشلا لوقىلع مالك! ادنءحاضيالادها وش حرش قروفصع نبا لاقت .ةزحلاوءازحالا نم

 رش'نمريغاحاةلليخألامع ه: اهضعانذي ىتح سرؤلا هيتقاط

 عامتجالمغدا مثم.عنمع + هناكو بوةعب و متاح ىلانع ةميعهذحاول-خنلا نملاو_طلاعلا

 نادعس وهريغو د حاولا هب ف صور دصم | ذه ىلع عفى اوط ىامعل يو مع: ةىفايحللا لاقو نيلثملا

دهو ىل_.حك ىعاهدحا وماظعل | ملادب ردنا اقوهتلقل كلذ بابن من وك
 ى.(ناهوحولا سدق أ | 

 أك واس قل عف ىلع عمت ةليهفنالةميععبنوكسف ذب لءفهناىلع ليهشلا ىلع صةقاو

 لختلاواضءاةميمعلاىهوتدنجاذااهيلادعصب ىتلاةلختلاةمعلا لخنل بابفىرونيدللتاننلا

 لفطو# قاب كعك مف لوقي علا ىفوتابنلا عميج ىفاذكو تلاطو تادكو تمكحتسا ىذلا علا

 ى-#ناالافطا اهراغص ىمسفك راغصك لم ونراغص وك رابكسك مهعفت لبر ابك الموب كافطك

 نوك؟ناه.ةزو<هناوروصةهنونم ريغوا نونمام || عفةدملا لوقناتملع كيا عدا: هصقامو#

 مهجر جارشللو فيكل اوكا اقءد انزلاب هللا من ف صودافافةل ماش ةمع واةديظع ىنعءادرفمو اعج

 مهما ءوهياع لسرلا متاخةثعب اهاجاو مثلا ل جال سرلا ةدعب تناك ام مث ماقملا قك ف اوريغ مالكه يف هلل

 ماعل | ىلع صاخلا فطع نم( مهيف ثعب وز هاو-قخلا عسا هلوقىلعفطءماللاو ةالصا|لضفأ

 رشنلاو ءايحالا ىنعمعو مولا نمظاقبالاواةراثالا ل صالا ىف ثءبلاو هاد مهّهل قامو لالبتسالاةعا ريل

 ىدتاذاومهرهظانبب هل عج هنا ءانعذ ب ىدعاذانا:هدارملاوهو لسرلالاسر|ىنءعورومقلا نم

 ريمضورخ " الاى_هعامجتم لك لمعت_سدقوالما وبي ناكءا -تمتوعد] لس مهنا ءانعو ىلا

 هريغ هأ عوج رالعاصوام هلق سدلءنال فاك ريغ نم نينمؤملا ىنعوءايلوالا مسييف
ثعمأ أصرص# ىذتقي الميك مسوهياعىلاعت هللا ىلص هثعب و نيئمؤملا قط مدارملا و

 ناىتدايق م-مة

 يرعى الا هاوقه_:عوش هناوم- مبةصاخزيغنيإةثالةماعةثعبلا ناهيلعدربىت>ىلا ىنععىف لددتال

 دوجوملاك-|ع-جار هنا ليقوهريغلاءجار سداوام>ءوابرع هأوقم رغب موقريمْص نا ل ةوامجعو

 يلب ه يلا حو نانمهب اه.ةلسرا ى--؟ثعب ليقو نش لك لبق هلوق نهموهفملانماةثلا نم

 نه م-خموهثبالو لهأ نم ريص سهزأ هذم ل عذق مهنما يك نافراقك-!!ىفْناكناوثءبلاو عئارشلا

 لهأ ىف لببرعلا فىهاس ا ةثعبلا لاق مه ثءلا لوالانأيسدلا ذهوثءايل ءالايذارملاوهءاهياع ف ريشا

 برعلل ىلآالا مه ىغئاربمْضونرعل اءايل والم ةريمضف مهرهظا نب وه”ءاجمبيفثوعبملاوةكم

 هجوالاو مجعلا مهيفناكل اق ناب ف اكتلابالاامءلاعجرماياوالا نوكسالفا مج ءوايرع هاوةلمجعلاو

 قلطمداربوأىلا ىندعىفوأ لك! | ىفاوعغبمنوكدواهنمز فمهدوجو مهيفةثعلايديراوأ مادختسا هنأ

 نك ف س:اذهلوقا# عملا رام ءاةيبمنالاودرقرا.ةعابةثعملاو ضءبلاو لكلا نممعاءايلوالا

 هئاياوانةصوص ماشا اهل ماكل اه جر نا ناسبكلذعبتاةجرلامو.عركذامهناقىاوهذعةينغىف

 مسوهيلعىلاعت هللا ىلصلوسرلا اذهةثعب هسا, ناعالاد عب مهاعاهمظعأ نمناونينمملا ناطممهو

 ثعيذا نيم هوما ىلعهللا نمدقتل) ىلاعت هاو قىفاكم_مبةلاسرلا ص ص هنم مزاي الو هامهعابتاو مهيف

 هسماثل اهمعنلاورحاغل اوريال ةماعةمعنلا قاطم نأ ىل-ءىندسم وهو قاناك (مه-سفنا نمالوسر مهيف

 هلوقواذهريغ نم مولعمرو شم مسوهيلع هللا ىل< هملاسر مو عورقاك ىلع هللةمعنالل,ةّك ةصودعت

ر مو عىل ةراشا مهيلا لس رم ارك ذي لو ثعبلوعفم(الوسر)
 لوسرلاو مسو هيلع ىلاعتهللا لص لاس
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 ىفلالا ؟>لل ىلا نودىرشلاوأ ىرعلا مهسنج نمءالامضب (مهسفنأنم) © ١

 ىذصملا مالك د نع هلي صفت تأيسوراظنهيفو ىهجودناىل اهزيادجر سوماوعل | بحاص تهذوقلطم

 تاذلاو نيعلا اهتم ناعمالو سفن ع.جءاغلا مضن (مهسفنأ نم) لوالا مسقلا نم عبارلا بابل اىهيلع

 مهعراتمااعاورشمل | سنح نمهنأ 2 ارااوقباكاكريمضلا عجموحورلااهمودسحلاو حورالةلماشلا

 لاك ماقملك-او انهاعاضيارسسفناومهيدإةجحلا ةماقاو مهيلعانانّمابرعلا همم بطاذغا نال مهاثم

 نالفوذب ل12: لكلل ضءءللام لد مي رسنحلا هقعي و هدعبام سنك هيفوهدعب ممعتلا بءانيالهنال

 ءالاهذه عتفمهضعي و ةدوصخم ةئئاط مهيقثوعملا نوكىفاني القممدخاولتاقلاوالين ةاولتق

 راوكلرسو هارق نمةيلدمأ |ىلعسصئا اوءاغل اوةزمهلاحّتفب (مهسفنا)ة.اردوةياورأطخوهواولاق ا

 نهةيلدمل |ىلعهرحوردقمأ دةممربخ هنا ىلعهعفر زوو هل لءاعربد5#ب وأ ةركتلا نم ةفرعملا لادا

 نمل.ضم:لءفاوهونيتءارقلا ىلا ةراشاهيفوقيتالاةءارقل قفاوملاو ىورملا هنا ججرو هل قمهسفنأ
 سال ل_قوه-ملع صرح س وفنلا ف م_-اظع سيفو وف هيفانوغرعراص مضلاب سفن نمةسافما ١

 اهسفنألاق لضفأ باورلاىأ ملسو هيل عىل اع: هللا ىلصهّللا لوس ر لمس ثد دحلاهنمو ف رشالاو ىلعالا

 ازه 6 ًّ نوكسوامفوأ مضي (امجعوابرع) هليقام سيرقوهورظنه_قواهاضفأى أ اهله دنع

 مهأدع نم مجعل اوفورعملا ل ي4 ان رعلاوامهحتقب ىرخأ ةغاهيقو ةلص امال

 ىرقلا ناكس صخ دقو هإد_> اوال رقوىف رعمدحاو ىج سنج مسابرعل أوسرات نم فخص

 مفرباغم برعأ انال هلدحاوال ل يةاذلو ىداومل اوةيمحالان اكس با رعالا صك مْممراصمالاو

 هبيح ونقف تغارلالادو ه.لوقلا قىلاعت هللا هجر هرو.بس طاغىدحهلادرفمن وكي نا عضيالفمعاوأ

 ه|تسناذإو داصنالاك ةيعماد_عبةملغا اوةيداما اناكسلاوساراص مثلصالا نه_عجارعالا

 مهوأن !نمهلءةاموىرهزالا دانك هب رعىهس: ةدلب ىفمهاذكسا برعل !تيهشومولاوامدربالف ظفاب

 مهتم ورث سو هل عىلاعت هللا ىلص لي عوساو قل امعل اومهرح مهمل هوأ م | وناطحةم-هورأو

 - رعود ص اا دعب راعلاو دن رعت_سمو 3 راعن امسقب رعل اوكلذنايب انك مب رعلاب ماكو

 لوأل جهيلءوةيب رعلاهيلعتأ رطءدعب نمو مالسلا هيلع ليعمسادإ وةيرعتسملاو ليل ليلك ةيراع

 هياعلل عمسادلو نمهنوكو مال-اوةالصلاهيلعح وثني ماسي ْناط>ة ودب رعم_بملاىأب رعلا

 عض وأرعيمتلا ىلعامهمصت وهرهغو فنالا ضورلا ىفاك ىفعأ لاما ا طاغماللاو ةالصلا

 ةيسحلا:راهطلاوةيونعموأت ناك ةسوسةدايزلا ىهوئاكزلا نم ليضفت ل عفا( مهاكزأو) ضفاخلا

 مهرهطأواف رثو للاب فر عمو ىوةثو:دابع مهرثك 1 سوهيلعىلاعت هنا ىلصوفىأاضدأةب وذعملاو |

 ةموثركلاو وهوتامهمل اددرخ آوةيقوفأ اءاتلا كو ةلههملاءاحلا نوكسو ملا عم (ادتت) قايش

 0 حامعاا ىو ءوعأإ 435 م”سسنلا ل_صأوهو ىءعىئذتضا اورصنعل اويصخملاوهمو رالاو

 ءانعملل_صاق ع بطلاوىل_صالاهين اعمن..سوماقلاىفو ل_هالادتاو تدنو ماقأ ادة ناكملاب

 3 اهم مثناح لاح لك ىنعو ةلرتسم اكةفسنلا لصأهةقيةحن ا ا هلا مزاكر هاظو اةاطمىلصالا |

 ووو ور رو

 رمسك و ميلا علمت (ا دةعم) مهاسكاو مهرهطأ ىأ (مهاكزاو) صدع اعاغفا عي طمدارا ناو حصل هل لعب نا
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 | لردهللم وك بسفلا فرش ه.نونعيُ ءلطاداب هلللوة:برعلا وهن ماقأ ناك_مهنانمفقاوملا

 بصنوءاقلا تفي (مهسفنأ)
 مهفرشأى أ نيعلا

 مهسوفن ىف مهمظعأو
 سفنلا عج لوالاف
 5 اتاوءاقلانوكس

 عجوسدغنلا نم لعفأ

 ه. الاؤىرتاك أمهتدب

 مهسقنأ بصنوام-مب
 الوسرةفص هنا ىلع اثلا

 ضعي ىقولاحو لدي وأ
 ىلع عفرلابطبض ئثاوحلا
 فود! د رمم-+هنأ
 م

 سفن نم مه-ُهنأوهىأ

 (اهجدو رع هر
 وهوامب.فنوكسف مد

 دارو اع
 ناكس نم معاا:هررعلا ىلعسلغ مدار اوهو

 نازك ةيدانل اوبرا
 نرعلادض مجعلايدارملا

 مهريغودنهلاو ةلرلاو

 رسمتلا ىلع اه-مصنو

 نامزالن الاخ ىحندلالاقو
 ادرو مه سفن أر يمص نم

 ولا ولان
 ىف مهضعب لوقاماو
 تقي مهسفن أو هتدشاح

 مهالعا ىأ ءاعلا

 نموشهو مهرايخو

 ىلا م عمتملا نال
 يمهل هلواطق_ءايلوالا
 ناكمملمه سفن اظفل نا ىلع

 داراناوالاوهدئعار ركم

 مهفنأق مضلازاود
 الاهيف مالك الفىفاثلا
 اعيطو الصأ ىأ ةيقوعلا



 ىنرلثءماللا لتعم لعفلاناكاذا هنأ هريغو ىا ارك ذدقوءاقثراو ةداءزواو كى أى ميم 1 ردصم نيم جما حدب (ىمتموأ
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 2 لعقمه مرد هملاس اقف

 ىرم مرو ىهنم ىك لكم
 ىدمنإ رسم ىرسو

 ىنداثلاردصمنأ هيذو

 ىلءىدياقلطم ف رسخلا

 اسايقنيعلامّمقي لعمم
 ا ا م
 ىأك ب مهوب رمضهو
 هديقل هجوالفةيفاشلا
 ديقتلا اذه مث لعملاب

 نامزلا ىمسا ىقريثع

 -ءاهللاوهنمناكملاو

 ام ا ىكدلارات+او

 نمدتحؤ ناكم اهم

 امهبدارملاو ماقأ اذا دن

 كمن ةقرشللا هلم
 فرش قام داك

 ا #ةتراهطو قالخالا

 ابتباحتو لاعفالا نحو

 فصلا , (مهحجرأو

 ىناثلا مهسفت :أىلءاةطع

 ىأ (القع) مهنزدأىأ
 ىأ (املحو) القعت

 مع ىأ (مهرق اوو)املحت

 ىو (امهفو املع)
 ةراعر سكفلا هلي
 ر-ةلاوك مهئلاواملح
 ىلا تاردا ةعرسو

 ىناثلا ىنءملا ىلع لاف
 ةقيق>حقفلدء اوىلوأ

 لوةبرقالاو لة_علا
 لةءااركيىلأ ىذاقلا

 بوجوب ىر ورض مله
 اناوححو بايحاولا
 ل تارا زئاحلا

 دا ارآلعلو تالمحتسملا

 مهمظعأو مجعلا برعلا فرشأ ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص هنادارملاو ريدت ناروصقلا نم هيفامول ال
 امهندب نيتحو تشم نيم( ىمتمو)د رلل اشتكت ئذنو سل ليضع دا ةنالهنا نملدفأة امس

 هذس>ىأ داراذال املا ىكنموأ هتدسن اذا هميك نم ىميمرد عمو ناكموأ نامز مس|ةنك اسنوت

 تاسنالارث اسن«فرشأوباسحالا ع-يج نهى 0 ال : هلي ىلصأ

 وأةكمىأهث امل < ناوأ مبيفشعإ دل نيو عج نم 8 كراهناهيدارللانا لقامله>والق

 ىلءرهط ايضلاورمعلا اى هتاذنأداربنازو<و اهبهروهظو نءدلا» ايدزالهادعا# ىكزاةنيدملا

 هردص شو هنمناطيشلا ظح عزت نمهتيلوفطُ 5 اسوهيلعلاع:هنبا لص هنم فرعا ىلقعز ,ا<م هنا

 امهبصنوليقاك رغصل افادت ناك مالسلاوةالصلاهيلعىسعن اهيل عدربالو هنءابصل اهفخعقرو

 ةئودقلا تكلا يفر وهشم هيهقصو و هنداب ز لقعلا نا>جر (القع مهحجر و اًضيأزعي محل | ىلع

 قاطمىفةيفرعةقيق-راص مث نوز تال لصالاق قوهو ص71 :ااوةفملا هلب ام و كأيسو

 هيدب رافاويقامدب زاذانازيم اة فك تحجر نمةينكمةراعتساوأ الس عا زاك وأاليثةةحودمملاةدارزلا

 لاح لا لاك ندبح ادرك ةراعتسالاودمرال
 الافنومولحابصلاعجر 3 أمصلاىلا نهمولحتنز واذاو

 خ ٠ لال نيكلا لادحأ ل اةهردص شال سوهبلءىلاعت هللا ىلص هنأ نمقانكثيدحلا ىف اةراشا هيقو

 وهامنإناحرلاو ىرامتعا هولاقأ كه ةنزولاو حجر ضرالا لهأ عمم هنن زووللاةناىلا : ةرممعبا هنز

 ةودتللاقي لةعلافهتماو سو هيلعمل عت هلا لص لو.برلاهمل هيل كلذ نيكلاملا لعقد ةاذو لضقفلاف

 وهوأ غامدلاوأ ب لقلا هلعو سفتلاهر كلر دن زاحورر ونوه لبق واهتطساويد انسي الورلعلل ةلب ءاقلا
 |وهو عومسمو عوبطمو ب فكمودافت#سم نالقع ل قعلا لاي َر وهشمفالخهي ةامهمدب ا ريس

 هلصال حمم لا ف رعاش !|لاوك حم اقلا نعزاسنالا هعئاذرادلا ل اةعن م

 قاذاارعرمصلاو انريصو # قات ىو الاوان

 ليقو_ٌصغلا ناحيه نع سفنلا 5 ا

 دوةحوهفهياعم زرعنا ماقتنالا لجعيالن مليقو رتسامدعب افعنم مال ليق ,ةو ىذالا ىلع ريصلا

 طرشي ةثبلا مقةنيالن ا ىلع مزعي معنا ل اتي نأأالا» انهمورحلا ياردة وم همدعملع مزعناو

 فلس اماكن همهفدةووفعلاو 0 ادم و وفعوهفهرهظأ ن اف كيذرهظال نأأ|"

 ةبوقسعلا ليحعت احلا عنودقووفعلا و هدو ماقسنالا عمو معن و ن1 ا نصرا هناساازا

 ةصرفأل.راظتنا عمالاح ماقتنالا ىلع ردقيالهمحاص نابع ةراغد وترفع مكب“ رخؤي و هيلعةردقلا عم
 رادولا ما عمد ركيامىأروأ ىذوأ اذاسض غن الو هسفنكاينارشلاتافص وهو هيفام خالو |

 لوالاةرباغموهيلعةردقلا عموليجعتو أم تالا ةلرتوهذهس. اءهعاذ . ”مالهت ادب رأهللا ه4 فصواذاذ

 وفعلا هيرباغماذك وهيفص ونالىلاعت هنافدقحلا نمب وهندية سانمالف ن اثلااماو :رهاظو ةعلاو دهدال

 رفغلاقيدقو انندلا ىف ةرقكلا ىلعهملح قار شغبالو <25 هنأاق قدصام لا بس وموهمملاسسح

 (امهفواملع) ةع_سلاوةرثكلاىهوةرقولان ممهكأو م هرثك أ ىأ (مهرثوأو) ريد" ”ةلحلاةيالو هل

 اوأناك ادرفمءدنعوأ هيفةلداحماهروصلاوأ لقعلا فئذلاةر وعلو دو مزاح لاردالاوه معلا

 سفنلا ةئيهمهغلاوةرهاظمتي رثك أو ةيتلاوةكلملاو نهذلا ف لداحلا موملعملاهرداربدةوأبكر ع

 م6 داعىلعإ !ءلامهغل ا هريغك 00 ىلاعت هللا لاق م ققحس

 | اردالا قاطماءلاذا 0 انيموابذك اهوقىنلأو 0 هلوقك انهانوكي ىت>نيئدارتماسإ اق حماستلا

 1 1 ا ص ا الا ا ل 0 2 7 ا 10 ا 5 ل

 مهغلاو مهولا ةلاز | مهغلا ليقو لعأىلاعت هّللاو لماكلا لقعلا شد رعي



 ىأ (امزعو ) اقيقكتس رلاهيفلاز اماعىأ (انيقي)إ مهديزأى أم هافوأةخ-سىو مهلشأىأ (مهاوقأو)
 (اجرو)ةجرةدايزىأ(ةفار) حي ةخسنىفاكممبىأ (مهدشأو) اربص ليقواد_جل يقفام ةصخره يف سدلااغلارامامتها
 دعب ممعبوهو روصةمة>-سىفوا وكس نوقانلا وعامل مع ىاشلاأ رتاج 5 رقأو ىلاع:لاوافطعوةجر ىأن وكس مب
 تابوصنمانهىل اامهوواليختال هاوق نم مث محر فر نينمؤملا,ىلاعت هاوقىلاءاجاهيفو يباحلاهرك ذك ىلظفل رياغتد رمال صيصخت
 نمنالدبامهف(امسجواطور) ا هرهطىأ فاكلاديدشتب (هاك ز) وةبهلدفاذلوهدعباللافالخزمبمتلا ىلع
 امية. عملاق رتمذلا | تتسبب تسسلم سمسم
 فال ىلع ايفر سانلإلعأ .وهيلعملاعت هللا لس هنا ىيءملاق اهريغل ةيجراار ومالا نم سفنلا لاقتنا ةعرس مهلا

 ناي ودلالات ورسمتلا لوقو ىسك و ىر ورضرمشدلا نمهريغطعك ملسوهيلعجلاعب هللا ىصهملعن [ىل ا ةراش|همؤو مهقذحأو

 ال رققلا ل ةداربأو هسقنءاك ذةد شا هنادب رأن اوابيلعر بالو اهب فاك الة رورضلا مولعلا نال مولكتل اهنع تنين ا
 انا 08 فاماع قنيرتعلا نانا ناهي الاوت (انيقيمهاوقأو) حر دو «ذأهريغك تايدكلا,هماعةيسدقلا

 37 عاطقتا لامك هلدهث همهاوق هللا هجر فنصملا لاق زل و اًقعْض و ةوق توا غو ىرورضلا ههفصورالغ هنعهشلا
 الوان ريثام فال تطاول زاامءاطغلا مشكول ليقاذلوهراث 1قتواغتلاا؛اوتواةّتيالهنا لوقو : نادجولا
 هوس سي دقعةوزعلاوم زعلا (امزعو) لقعلادنعىل+ وهاس ا ىوقأهنا ل يخاف نيم رحلا ماماوةيفنحلل
 ازهار عت دم ءاضمأو مهتساب ةوقل ل سرا نم ماعلا اطنو ه.وهلعورمالاتمزعلا ب مالاءاضما ىلعيلقلا

 حس اغا مالكلا دع ىاطق رمل دارك للا رح آىن_عمهمهوت نذهعئارش غلبت وهللارماوأ دفنت ىف مهمزع

 ءلرتو هاكز ىف فطءول بيذهتلا فوهباحاهللامْرَعو بصر لسرلا ن همزعلا أولو اربص كر يسصاف ىلا## هلوقىفاملب باقل
 دارملا ماش اح ىف ليما لاق ىةدعديسلا لوقو ريسصلا مزعل اوه.جوأاممبجاوهقوة>نمىق_>ىأهللا تامزعنم ةمزع

 مسجوهود سلا مسحلاب حدعبرعأ اوهّللا ىلع هقالطازو ىالو هل عفد_صقام ىلع سلقلاد_ةعو سنا نيطون مزعلاو ىقوزرملا

 قا رهط لرتك هيلعمزعامريغةي ولوأ رهظامرلالاوريبد لاو ىأرلا ف لزم | مدعو ةعيمطلا ةوقىلعهتلالدل هبوقب

 ىييطل مسج هنافح ورلا دب رينا الا ه>ارش ه>دو (سمقدروأك ىلا عت هللا ىلع هقالطادرو هنا نمهقل اذكام تملعدتو ددرتمف

 ءاحلانوكسو ءارلا ذب محرلا (اجروةفأر موممهدأو) هدعب ىذالو ر وك ذملا ىنعملابقاطيال هنا
 فطعلاةجرلا وروصقموأ ىوضنم|:هوهق يحرك ىجرو لقت اجروة-_جرهجر لاقي ني ةلمهملا

 دش اهنال ص +أةفارلاوأىرتسفت فطعوهو اديك أللانههرك ذف هانعمتفأرلاو ماعنالاو ةقغشلاو
 لامعتساف فورعملا سكع ىلع ا..ثالا ىف ىلعالا صخالا مدق ا _هىلعو هريغو حاحصأ اا ةجرلا
 ةئأرلا نالديشاوح ف هانيبإك هادحوالو هريغوري فهلا ىف ىذا قلل عمتو حارمشلا هلاقؤك هإ_صاغلل ءاغلملا
 ثيحاهوعدتب|ةينامهرو ةجروة#فًارىلاعت هاوقك ةاصافرمغىفولوا ماع ت مدقةجرلا تنراق تيح

 هحورة_يكز بامأىنطاب

 مسوهيلع كاعتدتلا ىلص

 حاورالا فرش وكلف
 اي اهفرشأ هنالةروطملا
 أ ىلص اقام هناف ئشم لاذ

 1000 ةجرلا ىنءمنافاعم جا ث-امهرا ختى لاو هريغو ىرهرجلا مالكم هرغ ىذلاو وحلا ف تمدق لو توهلعملاعت هللا 5
 ةكريب قاما حاورالا مالك مهعي ن«هفرعباك ربجتلاو فنعلاهلب |. هنال قة ةلماعملاو فطلتلا ةغأرلاو هنداراوأ ماعنالا
 قيضحاضا 3 لاقاكو ساسمالا لءقسانبالا ل ملا ليقاأك ةجرلا ىلعاهوعدقت نمدالق نرعلا

 هحضوو لذبلاعمةفارلاولاوسلا ل_بةفورعملاب عربّلامركلا نسحلا لاقو «هل>و لازنا لم

 ءابربك الودنمتورم> 0 هقسيلةفارك ل مهكمأم تايقرلا سيقلو#

 امأو ىىبم فعسضوأو 0 0 امل ف را تاتا 0 0 ا 00 0 تنوي ار را انفدع لاو لدالاانالا ةاضدأ نانسد. :ماذخنايوءانلت اعمل اةه ف رعوةكفاوم 0
 مل ره (امسجو >وردهاكز) م-غميب ءاجرر مك! | ىلعءادشأ ىلاعت هأوق هقباط ام ماو انمعت
 قشلفءرسشكك 1
 حصتنا هناالا ىذحْلا هلاقكةنملاءاسءالمزمزءامبوإ سغوهنمناطيشلاظ- جارة ساوهردص مالسلاهيلعللربج ( لل اغش ع )
 ىدخا ,رغأو < |بناح نمنايك زمام مان قالو قالا نعنس انك ميسا وحورلانوكي نأ ن كمي وقبا ردامهنيب عمجةياور
 رياغت ناو فطعل از اوج ىلع ةلالدهيفاذهلاقو فوطعملا ىف ىنعمة دار ز نمدبالن ا فطعلازاجأ نم طرتشا اسجر وةئار ىف لاو ثيح
 يثاعح ال كلذ لعفهلعلو واسمالودئازالاذ هوانهلاقو نعضوملا ىئدعبت ثيح ىلا دعب أو ةدايزريغنمد>او يعملاو نائفللا

 اك هدو_جورونوهحور

 تقاخامل كالو ىور
 قوم حرص هنأف ءلالو الا



 ههزنىا (هاشاحو) ةصاخل ءالضفلا نعالضفةماءالره افةدسحلاو حورلا نيب لصفلااماو ةجرلاوةفأرلان يب فرقلا كل تائب دقو
 هع و نأ واسئمامهنا معز نا افالخ ممعتدعب ص يصقتو عة سوماقلا ىفدنح رصام ىلعاراعىأ (امهصوواميع) هأربو هللا

 نم عنمام لدالا ف ىهو (ةمكح) ىلاعت هللا ءاطعا ىادملاب( هان آو) مدوو سرع نم ىا ضفاملا عم, امومصت مث ىسكدلاو ىلا

 | / ةمكحلا نمةذوخ ما هتافةلاهجلا

 حسو وك رشدلا سند نءاهزنممأ وسن مىلعادئازهةلخىأةدايزلاو ةيمخلاو س دقتلاو رعهطتل [ ا 0 2

 لردنالام ىهوا درولا ىفدرولاءامنانرسزدملاقراسوادر<# رهو +هناوحورلا ىلع مالكللاو مدانعلا || ) 7 1 ا : 0

 لطم نوك سفنلاو هيل قتسم فيل« ىفطو ةدمهيق ضو تين .الوهبنك || 0 0 0
 ظح نمارهطمةنطابااوةرهاظلا ىوةلانالمكمةروص نسحاو موةتىلكاىفهنوك لسوديلعلاعتملا | 3 0 1 0

 دلل ا ل ل نه لست قاسي لغو هبا ق شن هتديومسفن ىف سندوناطيشلا | 2 600 6
 هدحا نمماوقالا نمش احاالو# لاق ثا هاثاح لاقي ضاملعف(هاشاحو) باطلا نيولتلواهلتام أ 1 ا

 يصب دا ان0 رك هيدا ناعم نيةكرييشم اها ةيئانتتسالا اح نماذواماز_هسلوأ| . م
 اذه سدلواهبايةلصغما يماكحاوءا:ةتسالل نوكتو هلل رش اح ىلا عت هلو ىفاكهيزمت ةاداو دعاروتنج 0 ١
 ىععوابيءنعوا بيعنمىا ضفاذلا عزن ىلعددعبامب هنفوزنىععواجرخا ىنءتوهل هول 0 0 ١

 هرم ههانعفنيمّضتوأ زوحناذهوالماب رعلا نءدرو# اوسيرق ||اذهوهيىلوءقمدهنا ىلعهيصخق اذح ّ 0

 وهو في رحتلا سنحت

 ةدايزلا نوكو فو رملا

 . . ا 1 7 8. . ه8 ب : 0. 5 39 حرش قام ىلع الا
 اشاحامىلا سانلا سحاةماسا ثءدحك ا ىفو ءامءانالا الماك زيممتلا ىلعهدعبام سصن لدآو ملسو ل ِح 0 2

 .1- , ع 080 رب رف م 5 5 4 "1 00 ناب وصخم .يذ
 را لكما املا ناك زل سعب طولا و تاسالا ىف عبدقةركنلا نأ عمموهعلل عم ىننلا قاس ا الا ل ءدملا

 مسن ناوةلصاعللاهيمث ةيباطلا ماقم ايان طارخ الا ىلع نئقدارئاادحا طع نموهق مرعل برست 20 5 ١
 ىنانواثلاب راو

 هلل ىل ص انيدت تحس

 انيعا) لسوعيراعيلاعت
 3 9 رنع ىالايع

 ذإبو سهو قحلا
 تشب ءايععجن روكسو

 دعب |وادودمنوكسق

 لاو ثيح ىفاسسملتلا

 ىلا, نا ىلوالا ناك

 مكمل ىلعةلمتشاا عئارشلاءاملعى ا روغنا| نمعناملا ماحالا ىهونيتحتغب

 ةركمنلا نال مدوو بيع لك ىا(امصووام.ع)همنجىعملافهقمالاك-ا ل اذه سلو ةمطاف

 رممس اذه للعقل سك اوةريغلاو مسك ةلاك دسحلا فمدوتلاو زابراقتمامهقسوماقلا فامراعلاب ا 1 ندا 9 5 8 5

 ناوتريغنمهروم|قدحا]لهقفووةيونعملاو ةيسكلاب ويعلا نعههرن نانا ىنعملاو عاباوهوىلفاوتلاب 1 - 0 2-6
 ١ حقو ]دي .<ع3-و

 .مامالهعتماذااذك نعدمكحا نمىهو قا مالك لام نآرقلاو مل_علاوةومالاو ككاو لدعلا || ىاعت شا عتق ىأ (هن اك ٍ 1 ىلاعت ناعنذما
 صا | سوماقل ا!ىق(ةمكح) نيل وعقل ىدذ عمق هأنعم 5 هاطع أ ةيريدملاب(هأ آو هروم | قدحال هقيقوتل

 ةيناسالا سفنلالاكتسامهفرعف ىهىواضيبلالاقو ةبادلاة مك-نمو صئاةنلا نع محامص
 ليقةي رشدلاةقاطلاردقب ةلضاغلالاعفالا ىلع ةموادملاوةماتل |ةكماملا بسكو تايرظنلا سايتقا
 رك هيلمعلاو ىهكءايشالاب لعل ااهعازيق هلا ضعب لاقهللا ممحهقيرعت قىذاقلاد كذا لمشوملالو

 هيدارنازويوالماريغللامازلا ناكءاوس ىلا ىلعو وماللالصفوءاضقىا(امكحو) رظنةيفويجشاا| ©

 سلوةمكحلا ىنءعنوكيوحارشلا هيلعرمصتقاا ذو رهظالوالاو يقلك لا لاعف ا قلعتملاهتناباطخا|
 سانح نمنوكينأز وك ىاعتشالا نمعوت أممي وىقباسل افاقتشالا اهدي واسمىهوانهادارم

 (هيجتفو)هل_ثىدا بتاريثك.تىيءاناللهمرماافرظنلا دعيباوكلاو لاوسلا نمهيقامو 52 رحتلا ا هت كاغالا] ةقطاخ

 نءزا< وا ةياذك وهوا منافحا 5 ىنءعنيعل |متفونيع عج (ايعانيعأ) تل 1 اللءاماأ وهمس ىا

 هيوعد حس نسرادلا هد اعس لن قدطساو هنوك نعمر اءعوهو كلذك نكم لنا دعيةرصومهاهلعج

 ميلا 111 !(لار از لاهنتوا ال دايس ا. !سند لع فافيتااخ
 ك1 1 1 1 قا لسلة طف كالا 11 لس ل ا ل ا لدقو مسومراعلاعتهقا لذ | قايدق نكلةرثك عمك
 ا ىلاعت هلوقك هلقلا ىععةرثكلاىلاددقو نانج ندين دعت انج ىلاعم هاو_ةك ةرثكملا ىنعمةلقلا عج
 ةرثكلاثيدحلاب وانههدا رملاو ع.يحصلا ثيدحلا ع.تهذكل ةرثكعجهقاي ناءوالالاقو ىلا ءعبتوءارقا ىاءورق ةثال

 ىلا يدا ىفةرثكلا عج نءلودعلانوكينا لمتحيفةيدسنلار ومالا نمةيددعل اةرثك_!!يىنالةسعلا ظذا<الاقو كر ا

 نيملسملا نمرثك ارافكلا ناىلا: :راثالاةل#قلا عج



 م هيسنلالا نابنالاىمسامو) 5 رعاشلا لواكبولقلا باقمىدب | ىفه.لةثلهءىمشوبلق عج (اولقو)
 تلقي هناالاب لعلاالو تضل 1 ه1 1 117155377757775 7 15-70000500100015007-7101:177---7727700901- 310070157777777 11171 757720177771771: 751 اا تا انااا انا تنانطانسا 7

 ينو يف وشي (اناخ) | رتل ع1 م15 د نك جنيءالاو ىرلاو عيشلاكمويلا لسرا نميف ةءادهلا فال ةراما
 - 0 هناك فاغا 3- .اقمدعك د تلاتطوو اديك رات نر دولا عجومارتساكهيفدراولا ظفالا عبتاهنكل

 ع نو ك وءامعع- جايعو هقيةحت ىلا هوعادترالا دل 13 تناكأ موك اواىلاعت هنردقلةء_قلاب

 ىالوسهف فال غىق ل ءالراعتسا 8 اوالا ىعملادربل نافهناش ن 3 هوم ناضل نموا ا ءةفصوهو ى عا

 ى !فاغاني وأ. ةاولاقو ةراعدسا ٠ نم نام هريشملاني_عالار 5 د مهن امهوننذةدوةفااك اهم عفتني اللاش او 2|تالعج هيدشلو

 ةجلك ىتالمفلغتاوذ ىنتملالوقك اذ_ه سدأوهنيع ششي ل

 اهنالاهمهمتالو ىلا ١ ممصهينم قالك تعمساو © ىدأىلا ىعالا ر-ظ:ىذلاانا
 (اناذآو) اهيلا لصتال | هعمس ممالاوءاربىمعألا ناك ىت> عامسالا السمو عاذو عاشت ومقالا هلاك ٌن'ءاَدعَم نال
 نذاعج ةر-مهادع الغار هارهاظلاوهوان ههرريسثدقو لعل هيداربو فو رءملاوضعلاوهوسلق ا

 ديدشتف مضب(امص) مال ءاطموتاك أ !قداط ةمىهفءاطغو فالغىذ ىدعفلغاعجمزللانوك سوةمجعملا نيغلا 2

 مصاال ءامص ع ٍ ملا هبوفقخف مالا 3 فاء هلصاق فال_غع.جنوكي وهو*2وفيسلا تاغ نمغل 0 عع

 عمال دك هقالغحوتفملا ن وكيف لاما لدينا ىلعانه هيدارا عصب وفلغا:, ول ةاراتوىل اع هلوةئرق
 لصاحلاو ةحيصنلا فالغر ول_ةةوايغتلازاوريدقتب وأدم | :7ةحوتقملا نيعالا لع هغطع ىلوالا لوالاهجولا ىلعو هواطغو

 هيلعىلاعت هلا ىلصدهنأ غامدلانالهةئاقدك ردملاةوقلاو لعلا لعبا لانا ىلع ىنبماذهو# ا رواقيسادلقتم## هآوق عجن ىلع

 ةحضاوت ان" اي معانا سو هللا لص ىنلالازافةي ادهذلان عقب و> 2 تناك مه واق نا ءانعموهيقامةيطغن اهمزام لما ةيطغتو

 3: ل تارجعتو قةحائكةيذك مواةيايمكواةيايثءةراعتسا هم :تدتها ىتداهءاطغ فك وابا لسو هيلع ىلاعت

 مهراصيا تلتجاف ]ع طن ميقهنالم تلال ص نعىمعلا ىداهبتناامو ىلاعت هلوقىفانءالوهوه>ورشو فاشكما|ىف
 ] ناذآ(| هصاناذآو )كوالو ءالاوةاالدلا قلطم تدثملاو هل صوملا ةلالدلا ماو اهريغىف اذ هو هبا 5 ىلع

 تادقومومولهتعوو

 ىا(هننم : ان) مهعامسا ىمهعكءأ مص عجل فلا عطا اج رعملاةحرالا ى موافق ن 1 ومضت ندا 7

 هللا ىل_ص ىتلابودص

 ءاج امور - 0 ”لاعت
 همظعى ا (هرزشع )+

 دند_ثبوهوهرقوو

 0 3 رر 0 5و فرع 2 هول 2 ءزود مصلا ةيسأ لايجك عه ىو ل مودود ّكثَندمد ةمهنأ ءمداشرت كوئانعو

 قلل ناعذالا مد_ءل انهريعتسا تدسناهدضفلا ةيورو «ثزاحتدستلاز اة ةوعمسأا ع 1

 م-معتفثكوقدالاو هدشرااع اقمدعلا ءازمم اهعاسل ف ةهيدتعملاعمساا مسن ل اهمال عافتنالاو|

 م بوهمأعإ ىلاعتهنلاىلص ىنلابىا(هننم" اق) هممص لاز نكد اوناك ن يدع ءاوداا و ةماظلا جتا

 فاسماتلا مهووىازلا ءالابئدعق فارتسءالاورارقالا نعم نمدط مهن دعتمو وف ن نآما ىفريغلا لعجنابالا ةةيقحو
 فذ لاَ ثيح

 سوماعلا ىةددشو

 هللا لص ىلا: ى - ملعاهقردصتلا عرشلا قوهو مزللا دعي دنو تك هاو دا :ععمللاب نم 14

 ند ب د]ط مم هن ردا عا جاواليصقت ملعاميقالي عشت: ءر ورم هن مساع

 ىلار د كلا علا صعب دنعمهنأالا 2 .ةحىف لخادهن مع .:هناىلا مهضعي بهذو هنعب راخلمءااكوهكر ءاكوهق هبلخا
 07 م ل | نم ع لاو قاروألا نأ ل نمر فظلاورعشلاك همدعهمدع نم مزل» هالع . نيققحملا

 هعنم ىنءملاوا مظعتلا
 5 ا رم ا هلمهمء اره ةمج عم ىاروتا د همنا ا ءو) مالك ااستك قدليصقتو فاش 0

 هدر رع ةلاهتموعذملا تب 2 زعلا لصاو سد - | نمء4 :ةاافارا ١اال ٍهالاو 955 م نوك وهمظعو مرق دو ىعع

 2 5 :دواع 0 ىلطافو رع اربزعم 1| كلذكوار رم ع هما 0 لَن م47 هاكر ا 5ىلمع. 2 :ا|نوكسف
 ١ 0 دا 1

 000 كل ما رص 9 تاو 2 | و0 كت -ريومإ|قانسلا ةدلربخالا ىنع اأهماي الخ دءلدع لوبا :ىلادو»لا :عدعتل هلع

 |ساتم انسة ام سم لزناعزلاوونلاأو طا هور تدور سول جور
 ع علا نانو امكلنآ رغل !االولل مقال تغفل هالدلعقلاو اموالا اوهونملي ءادلاىوقأ

 | تدعو ةدلاو رصخل | ةناعال اوفا هر 1فام 1 ؟رقهناقايسوأ هدضوةناهالا نم هب كلرتشملا د :عازا رخح |

 1 رق ونوهو رر-علو َّ 0 ا 1 ا كا ل د

 هلوقل ع اعلام لماتت *2 لوز الإ نمضتمهرنابالا نافريخالا ىلا نوكد هن ارهطظالاوامبعم ىلك- !نوكنا روكي ١ اا قريمشلاو

 لامع 0

 هاوسر وهلا | مودل

 يدل لا ذل اهلا لاك 00 هن ناقل -



 ةيناشالا ةدايسأ اريحوةينامالاةداعسلا مانغىف ىأ(ةداعسأ امنغمىف 3 هلىلاعتهللالةج) ىئذلاىأ (نمز
 . 91 ف ةططقحتعل 31 1572171015 خ77 طخ 351777 طق قت: 315793111531121777727-31 3222 1372 2337 5321371332 7 . ك1 ت17 عتق نجا 5 . 5

 عفدو عقاولاةقفاوارصنلا ىلءريقوتلا مدقوها م عأ اذا هرصنوترطمأ اذا ةباحسلا ترصن لا ةدوهرضد ام 0 الا

 0 اما دادس 22 1 ا 6 سس لاهتحخالا 17

 ىمكيهلارح> نبااذ نخاشم خش لاقدحانودبرضىلعوب رضلادش أىلعو بدال ىلعومظعتلاو

 فيك_هعرشلاةهجن مالا فرعي هنالىوغلال ىعرش *عضواذه نال ل هاظلاو

 ىمَش ةفنموبرضل اهرهي_سفتدعب حاحصلا ىف ىذلاو هل صأ نمثالدب نيلهاجلا ةغللا لهأىلاب سني

 00001 كل 22 نع اود مديع يشل ا ةقيقلا هذه ناىلاراشاف اربزعت دحما نودامدزض
 2 فا دوح ول اوقةملااههود و ةاكزلاو ةالصلا اظفاكوهفعرشلاد- 4 |نودبرضلا كلذ نوكوه

 هلعقودقو سوماقلا بحاصاهنءلفغو حاهعلا بح اصاخلر ظنةمهمةقيقدهذهوةدانز ؛ابيفىوغللا

 مساق ني |انخ يش لاق» رخ !ىلاس سلا فيكقهأوقو ى- منا هأ نطقملاب نسعي , طا هلك واريثك كلذرمظن

 فراعتا ماعا ةسفالا عضوا ىلاعت وه لوقت انالىلاعت لاو ه عّضاولا نا ىلع هتانأل اذهلاقمال

 ىذقىأ )هل هللالعج) ندع هلا هعزانن لوصوم (نم) هاوةوعرشلان عرظنلاعطق عم سانلا

 هلق اا !كرسيملكو نو-افملامهل-ثاوأ ه اوقك ص نا انها ءاكردقو

 ءادعس منو سانال »* اديعس كالامساذاو

 وهف فاقلا مشب ءامآو

 ىا أ(هءيذكو ردصم

 ىل اعت هللا ىلص ىنلاب رفك

 نءفدصو) لسوهيلع

 ن-عضرعأىأ(هنانآ

 لاموأ ةيناهربلا هن ازجعم

 ةينآرقلاهنانآكودقنع

 ردقى أ( هّللا بنتك ن نم)
 4 02 وأو ىدقو

 احوتفمدملاب (ءاقشلا
 تتوا تشل ىاددوكو
 ىلوالاىهو ةخ-س:ىف

 لاو والاكل والا نم
 ناذعل ءاةشأاىابملتلا

 قالو ىبتنادودموهو
 | هل, رة ياللا مدع
 بحاضنأعم ةداعسال

 ءاودرشا الاق سوماعلا

 دعورسعلاو ةلكسلا

 اكل فود كلاوحلا سر ل ل م هوتاك بالو باحااذه و
 عل روع عوةواعشلادضةداع_سلاوىث لك مدعي ام ىلع قملاد» ودوكلو» :ىنل|نمسلط»

 د ا ل 5 ىضهوةيمالىردصملا ىنعملا,مئغملا ةفاضاو ىورخالا

 ةداعلاراوصت اال نينمؤملان" 5 ارهقودعلا نمذخأ امةمينغلاو منغملانالن ,س>وهو ل ع املا

 دهجوددالا لصدمال ه ةم.ظءةدئازهلامممللكن اأه- زب عماجاواهاا ع هوءاسمهناك مهريغنود

 فاقلارس كب (امسسق) لمات ندأ هان ار هاظ :هناف هبسشملا ف ىوق أ وأ ىخههجونأ لقال هجوالو

 رمل أ لا دعا نرش ابنت مق أب صا اقلاقا 4٠ ةوروة كفو سم ءصخلاو ظكلاىب 501

 هر اانا دكت تادكيب ذك لاةي(هءببذكو )ةرهاظ منغللهت مساوي م ع ع ال

 هنادا رااقعأ هلا ءهسفن ىدعتما سب - اا ل ملا يسم ةهل>>و

 ا موكل فكرلاَو ةومخلا ثمح ل نمط سود .اءىلاعتهنلا ىلص هناذ ركشأ

 هركنأ نأ تباث ىدبالاءاةكلاوديعوا|!ذهناداراا ليقو رهاظ !|فااخدةةهركت ًاوأابذاك هلعجهتاب
 ضرعأ ىنععاذو نيتلمهع (فدصو) هدارعربج, هرمستل 25 ىثر ةره_غوأدوساك همك دري , هقضوناك

 ىعع نوكس :وأدبمو عطةمتاذه:م اظاغلأ نأ ارعلاذبا اور امالاوةمالعلا ىهوةبآ عج (هتانآن ء١

 عملا ةوانعمنارهاظلاو

 قفى امن هاوقدب رس

 كيلعائلزنأام هلوقو

 يقفل نة نكرللا
 هللاو فر اعتملاب نا لأ

 ا (امتح) معأ

 ودور ىدغل أيضقم

 ليوتالو لودبتالو هلع
 نهو) اعط ةوالصأهيف

 امندلاؤ ىأ(ءدهف ناك

 مع 85 ىلا ةعدلا

 ةلعافوأ ةك رك واهنلا اسةلع فانز ووانههناعم نملك هدارا زو<وءونلاةمالعى هعااز لا

 هللا لافاك 00 0 ءلعىلاعت هيا ىلص هيومن تامالل عرب ل نءضرعءأىأةدايز عمشللذ نأ .قانو

 للا كه لوس الاول <: هللاىلا فاض:ةي”الاوا مع فد_صو هللا تان ابسذك نم نظن ذ كا
 م ءاعاسشك ن م) و4 .لع ىلاعت هللا ىلص هلا كت رو الا 59 5 اعىلاعت

 7 ا لد يقو ظوفملا- حوللاف 9 وأ سحوأ وأ لزالاقر ةداكح :ععستك (ام دع اهلا

 ليثكاماوهودرو 0 اكرب لفرق وأ هيملا عنب وأ هنيمح ىلع همأ نط» فد اقشلاو: هداعسأا

 0 ه3 ىلإ رادلا(هذ ده قناك نمو )لا ةفنآر نال مح ةم هل اح ىل ءهمأ 4 ث رص معلا ملك نا 3 انندلا / تلاد ههه ىقثلاناك الود -:مديالا.-اووامزالىز :ععام" .هوورشأ ظوهّق 2. لوم و اهدا ا ت5

 ءاقك الا ٠ نمدعب كم لا دلانقأال سل سطأو (ى يع 0 هلا 5 5] هر !اتار ها نعىأ( قعأ) ةشدلا

 7 مانو قت ) هرداقلات اب ةيلمعل و وةيمألعلا ومالا
 دار رللبسلسا7971 0702 72ج

 0 ىعد.ث وأ كوالا قي رطلا. ىعأ اهيفو هذ ىأريخوأ لعاذ( ىعأدرخ الا قومف) قدصلاةريصب نروح ويوطوعزأ

 ابن دلا ىف ناك نم ىعملاو فص ءلعش | نيعضرملا ىف ىمتأ نا لصاح اوىدملا ل هأ ليسةب ؤرر ةاحنا !نعىعأوأا .:دلا يفناك ام



 رك
 ث سس سس 97 ؟“؟؟/79 بيب يباب

 سلقلاىعأ ايندلاف ناك نم ىأايندلل راش اهذ-هو ةاحنلا قب رطد يور مد-عل ءاعوعجسللا

 ل_ءفأ ىناثلا ىعأ ل دقو ةساحلادقاؤنمراعتسمىعالاو هعفنالد_ءيءادتهالا نالوأدادعتسالا

 أ|ريصت اهنا ثيح نم لاما ة ضرع تناك. ةامكحو اظل ةفرطةمهعلأ ناؤتعنلا نال كدااعاك
 هلوو ل *ءصَقْتْي هناهيلعدروأو ام يؤ نب نيد هاصأ ىلع سرو دفان ااوةزجاملامأوةينثتل اكان

 ا ةعمنيعْض ولا ىفاشولاما ر كبابأو فا سكلاوةزج نأ ىرتالا نيرئاك- |١ ندوه ىذلا
 ثّح ةماكللا ارخآ ةلامالل قثاللا عضوملاوةطسونملا كح ىف هقلأنا هدارمل اه نان 5 هىاثلاى

 ل وأ ف ادلا نودلوالا ةلاماب نمت 0 !|نيب قرقلا ىلع بوقعيوو هرعوب أ هنق ةينثتلا دنعءاب ريد

 مسا هنوك- !اولاقحورمشلا ضعي فو قيقحلاىب :«لاوهوهأ صأ نيبو هثيبةلك اهلا ئعارقاتلا لام نه ْ

 مهناهسم ةوىرشةعْزلاو ىدراقل ا هاتاكرمام ةفرط مري غهفل ن الهنود لوالاورعونألامأ ليف

 ةلاماألاورك ذ# (لوقأ) «ىرخأو وأ هعمتردق اذا ءولمعال نعي رصتلا عمشالذ نم ىنداالواولاما

 ةيدثلا قءاب ريصمو داء ان“ نءةياقما بوكو فرط: هي :طرت_ثءالوءاملاوأ ةرسكسلاةر واحك |رابسأ

 ةروحتلامالاد رام_تأاولاةمهنا مه ليه شل || ىفىكةفرطةمد-ةهلأن وك نأهيف انزتقش دهر اهو

 ليمأ اذاه5 ا | لرقم هأمتت :داوو ةظسوتملا ك>ىف اهاعحتام اس ىلصتا اذانةمحومال

 نمعم ليضفتلال عف أنااونعيل مهن الهتمرب رك ذام طقسف همقلا امالا نم جر ا>.دباق رقالىاثلا

 ءريغو ليضع !لعفأن بقر ,غلادصق عماميسالاهكرت 1 حرم ىلإ ةلامالا نم عامي .ةةردقموأ ٌةره هاذ

 نال سد /| لعفأ طرش رشح 15 نافا# را ل عمال: نرع ءاك !اامأوءانانامر 1 ذاميف سلو

 اذهلءقو ايثالث 0 اءلءةىدنالناولالاو ا نمو عل لل

 هللا 50 1لاقو ها_صالةدأب -رروعك اينالث ناك اذاهنيعت كالو ماللادد شا لعق عوذلا

 الثا ليضفت مسا هذ« نم مل رو عاك ل عفأ ىلع عونلا|اذهنم فصولاءانب ناك اس1 لاقي نب رقالا ىلاعت
 اذهوةنطاملا بويعلان ماذهو رهام نا |ىقهنابهنع تّدجأدةتاقييرخ ةلاامهدكا

 ال_ءفلعفأ ىلع ن وكمال ناهغصو لات, نأألا مان 52 !| ىلءامأو رهاظل والا ليلعتلا ىلع
 لاكش الف ةريصملا ىعىمعلا,دب رأ اذافاذو دش ريغ ىلع لو م هقلاخامو ىعىرهوجل ا لوق هادهشن و
 ةمايقلا قنا نورظني مايقمهاذاف هلوق نيبو هنيب قيفوتلا هجوق مهب وقعرصملا ىعد أن افهيف
 هناف ماقتل ةبا اعرهقطعو هلت. موهل- قا نس ممانه سا .ةةالاو م-فلاو ورانا هات لا

 550 ىلا ٌئوهللاماللك ن :مهءاعل دبا هيقعةوأة || ّم>ةمهتاب آنعضرعأو ه 00007 ندا 5

 ل.ضفتلا مساءاش 0 هي هاا صوص ة#همعلاو ةريصبلاورصبلا ىف ةقية-ىمعلانا

 اهزاعىةقيقكاىف 2 كار الىرب رح: هردؤأك هدانبهح : ل طةفرصمل | أك ةقو قحناك نادت

 ناولالان ,م ليضفتلاءا اني ذم نك هتومأ امل لاق نأ جمس :التولان مسجحعتا |ءانب روكالانل ةاداارال

 وهفهنادرعمؤز وكالذاداسفلاالا ىد الف ل 2ءهنانلوقلاامأو هيف روحا دع روس ءلاو

 ا 0 05 صهيأر مك دامو طا آى سانئقالالل !ءمااكس اك ميسو هل امن مداعع

 ْنأ بسأت هن عب رشر وب ند سس ام ةالاوه نإ اوم وها ءادرمغ لاك نا ءلاعك دار

 4 .اعمتاىلص) لاقكو ١ تق مأس ءاو :د+لوب 8 قهللا ىلا هرالا-- سولو هداج صضعملع ادأ هاوعد» وهيه اظعب

 ىنايساك هاعىق م اك اهقاقت_ثاقوعءاعدلا ةغللا قوقذو رع ةدامع فرعلا ىف: هالصلاو 7
 21 عكا 1 1 ا :

 هناده قر طرد ال

 لي علا رمال

 ىاثلا ىع عألمقو ءهتيانع

 كلباو ل هجاك لوضغتلل
 قهبلع طع اذ-4و

 مو اليت لضأوة الا
 نال 0 ورعوبأ5

 هما لد ضعتلا لعفأ

 محىهفل تناك ف نع

 ملا عأ ىفإك طسوتملا
 ىمعلا.داردنأد ء.بالو

 ةلالضااو ةلاهج ا ايندلا ىف
 هنوكوةينيدلارومالا ىف
 قد رطلا ةرخ الاقى

 3 ءاكلاو ةيروصلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلعإ)
 ةيريخ هل-ج (ملسو

. 
 م4

 ى“كث
 ىدعم ةئاشنا



 م كن 6 0 2 ومش ةالص)

 ا هللا اهدب ان زبو

 او
 01 ,واهسف:ىقديزت

 لدرةحر_ ص ةخ_سنىقو
 ىمرتك ىهنت ىلوالا
 ىوالاوهوواولالديعايلاب
 سانا عينص ةهج نم

 هنأ عم ىبملا ق نسحتسملا

 رثكالادنعرهشالا ةغللا

 لاملا ىغ حامملا نق
 امر وءا عى مني هريغو
 هللاءاءأواوعو هنن اولاق
 قو ىسمتناءاكاىلاعت

 ةعدعملا خسفلا ىلا

 ليلا نعوواولابوم5
 نيبني أذوب و عصفالاهنا
 ةغلؤو ىداحلالوةنا

 رد هوفوراخ
 رزو كاةقلا كاع عضل

 0 ل ل
 ىدابا زو ريسفلا نيدلا
 تا سو ءاقلا ل حاَص
 ىمنك داز ومش امتلاك

 نعل هن اماعأو ىحشإ

 واولابهعمسأل ٌقاسكلا
 ىدنمنب وخأ ن مالإ
 ميداس ىبتلاس مث ملس

 هنعباوكافءوفرعي ملق 5

 نوكي هاد ملست ىلعدنا

 م ةعل

 لنمىل عه هد>راص

 || ىأ (هل ؟لعو) طفح
 هباد اولي ملا ذل وهعاسأ

 هلا ىلعهصضتو ةخسفقو

 وأ موعن لوب صيصال

 : تي ١ هنراقأل الايدارسسملا

 + (ملسو) مركتلاو ضيرشتلاةدانزأ فطعلاو

 ريغوهوةب رذلاو جاوزالاو ل” ؟| ١ ند دخلا قدرك ددرو نءىلعالا ' ةراخإ 0-0 هلنادجرأ ١

 مس( 0 2

لوهحلاة+يصب(ىمنتو)امئاداددع ديزتىاومنلا نم مضف
  ىأءامالا نم

 ءاعدو عرضت نييمدآ الأ ٠ نمورافءمس|ة ك5 الملا نموةجر هللا نماهنأ نم مرهتشااموهيلع مااكلا ضعر

 وهاسع حيضوتلا ب> اص هدر و ٌءلرَمكملا ىىنعم نيب عملا ىف ىفاشلا كةهيوفاسلا نععص
 ةرمض ال اهسءاعدلا ىدعت عمةعفنملل ىلعي ىدع فطعتلا عم نمهيفا1ولو صالاسةكىر وك ذ كام

 (كىعمر كذنوالا ركذا البهو رسقفاسلاناف كرك ذك الاعةرو ىلاعت هلوقلةالصلابد- يلا تقعو

 وأةناتكو اانوا مالسلان عةال_صلادارق ءادها رك ةمعءاش لا نمر 5ك بهذاذاو هيلعم ااكلا قايم

 ملا الئ سلا العن يالا سخر دلا ىععر دصم م دارا او راب قاتساك "قال الوم

 محرتلاب مهريغو ةيضرتلابأ ءااغ 11 0 نو دو احس سن الالعتسا مالسلاو ةالصلاب

 هياحصلا ىلع ملم اهركيالاك ملسو هب لعهّلنا لص ىنلل ةجرأ انءاعدلاةر كي .المئاعصالاو هلع قايشاك

 ىدنعو تبلال ىلع الا فةعيشالا_غردكرتةعا رشلات اذان مناكنأ وممعىلاعت هللا ىذر

 (ةالص) ادرفنماميساله يف رثؤتلنطومىؤ ةماعلا ن مه _سوهي طعمشلا ىلص ىنللةعرلا,ءاعدلا ركب ا

 ىقاذك (ىينوونص)) هانعمرب رقتو هل ماع وقت هداؤالةقلط اةيلوعفملا ل 1ع بوصخمر ل -صم |

 ةيقوقل اةانثملا مظي ىمثت و ميملا رسكو ةانثملا عمتي ىو ءاه_ضعد ىو قايم ا هلاقاك خس فلاب لع

 هايف مىهذي دل اك جامصملا قوة اردوةياور حضوأو صل والا نأ ودعْلاِق و يللا عتفو
 طءضصو تسشنأ ىمّتن او ايك هتدسن هيبأ ىلا هت مكودعق باب نموهم اعةغلقودازو ردك دملاو حام هلا

 و هميم 1 تمص ل عوف ناك مني ىكعراضم اال لوالاة ب اورلا ىلع ىاثلا

 وأ ]تا 06 طورد أ اهنالوالا.دار طاوهعلم ,وهعقر ىأهيمش تن دا ىع نملوهم

 بيرطلاماكلا دعصن هيلا اهلو.قا ىلعالا" المللاىلا عفرت ىعع ىف اودي ابتئاربس ىلا اهريثك ةءءاعدوه

 ىو ةرج-كاكاه سفن عفرتوديزتىأ فورعلا ةثيصب لولا ىمش ليقو * هعفرب لاصلا لمعلاو

 ى- نا هربغو سوم" اعلا قد .اكح هدربو هفعض حادعل| بحاص ناب عضو واولابوم:: ةحيفص ةخسنت

 هغاد كت المقنن مقاي_بامل هغلمتو عفرتو لمت ى :ء«عىل د !اودب زتىوعع لوالاومنت نأ رهاظلاو

 ها انآ نمل مقال ةجاحالف هيلع ىلص نمهالص- ساو كد ا

 د ا انلا لمع هنالك عى هنت ى يق : ىمش ةجر لك نايةثقان لاأتعفدناؤ اهعماهلمم

 1 دسم ما كوم مليقاماذكو هانمدةأاعءذعةينغؤتن 0 ىو :|

 هاوقىلعفطع( ها ىلع وز هيلع كان مت هن رع مكاو اشناللل © اءذهودرزتف ةأ#«لب زتو ومنو ةأرممتت

 بهرمسقاذلو عابت الل انعملصاو راحلاد داعايرورمت 1 ىلع لدن ةو هيلع

 ةوقلىاغأ لكل اوروكذلاد_يقددزو ا الاء الق_علاىلاالادرطملا

 لآ مويلا هيدراعو ب 0 هلك اال [ىلعرصناو

 مهل ةوهكد لهأو هترتع مهليقو لطملاىزب و مثاهىدب فرعلا قص مم هللا

 زوج حصالاو ىو وذلاو كلام مامالاءراتخاو هيل مالك. || عمم صا ا مالك قىناي سكه" 2 عليج

 لوي ل [نملوأ ءاصأوهلهأ لا ة«:فيضأ اذاهناو ةماعلا نكن نمناديبملامعزنا وريمضل | ىلا هتفاضا
 ءاهلا تماقف لهأ هل صأ ل قو تاههملا فهيلإ عجرب ريثكلا: نالاهو#و ةبارقبديلاعجراذا اذك ىلا

 ناكل يق لوول آو ليهأو لهأ لبق هنالهية لل لدالو ل هأ ىلع هريغصةلدةساوافل أ ةزمهلاو:زمه
 مهمعأيأ هالا وةمالا انهما ةعمنابسيحأو ميياعسحّتس هياع هااصا]ناللا الاعمسمعلا ذى 0-0

 مامْضن :اياهماع

 رثك اق 5فضاملو ى 1

 لاق تدبلال آوهللال آم

 0 | دبع نءادرفت دقو يهدم عاب هزل اهجر فد عاللاو كلام هذموهوراص2 + الاعممهلم شف

 ا قاماهطعبنم 2 - ل 1غ صد

 0 : 0 0 ١ 2 2 21 0 نلت ع



 امياساوملسو«يلعاوأصاونمآ نيزلااهيأاب ةيآرهاط مث لصاوغلا ىف ىعرملاعجسلا,لةئوهواريثك :دا رز خسنلا ضعب ىف عّدوو

رك ذنمثيدحادكوركذام اكهيلعماللاوةالصلابو+وىلعلاد
 مغر ث هدحوىلاعتهناءدعب |ةرانلا لد ىلعل صب ماقهدنعت

 نمقطب نءاوةيكلال| نمىمخالاو ةيعفاشلا نمىميلحلاو ةيفنملا نمىواحطل |لاقهب و ىلءلص مافهدنعترك ذلجر فنأ

 ملعأ ىلاعت هللاو هيف سومر : ىلا عت هللا بصرك ذ سلم لك ىف ض رفاهنا ىلءنوةَقحماوٌةرم ضرفرمعلا اهنا ىلع وهلاو ةلبانحلا

 اهعفرو فورعمريغهنا سا>ذلا لادو ماشهزاحااهحتأي هىاحلا لاقواب و:مهنوكوهيلا فاضملا فذ اين هلا دلا مغ, (دعبامأ)

 هيلعدوادىل ةفدعبامارماك:نملوأقءاماعلا فلتخا هنا مام حرش نمةعجلا بانى ىو ونلا ذو ىم

 دوادهرثوأ ىذلا باطلا ل_صفنا مممريثك وأ نيرسفملا ضعي لاتو ةدعاس نب سقلبقو ن اطح نيب رعي ىل.ةومالسلاو ةالصلا

 ماكتملا نافدعبامأباطملا لصف ىف ىنعيهيف ل خدي ءفاشكلا ىفو ىببتنالطاملاو ىلا نس لصفلا اطل لصف نوةقخالاتو

 0 ىطقرادلل كلامسو رغيفو ىبتنادءبامأ هلوقب ىلاعتللارك 5 نإ وتزب لدضفا هيا قوتخا ص الا ا اذا

ةلسنملاقت وما كل مهءاحال مالسا اوةالصل|هيلعبوقعي نأ ى عض
 ؛لكو مكسب لها اناودعب انة 1 ه

 ناىلعل دي اذهوءالبل ١ 0909995 رئي يي يل

 بوةعيمر ماك: نملوأ | ند مموهلعفل ىعملا بسحب اديك ان ليقرت ةنملعا «ءاس نولي نأ ليست وهو
امل لمادا د رعب مدلل نعال اةداصل !هلد لع هعطعد دأ ا ىلعو هوقلوأ

 هةر اودال 0 وح

 صفو مالداو | ل رست عم الا نتالصا, الدرن بتنا ناو عوار
 : ذا هل آو ىنلا ىلهىأ مال اوةالصلا فكه رشتلافطعل ديف, نأ لمت<و لضافلا حراشلا ءاضترا|يك

 حراشلا مالك ىضتقا ناو فنصملا مالك نم تسدل سو هيا عىلاع: هللا ىله ىننلا ىلعةالصلا ىف ل سظفل
 بوهيلعملاعت ثلا ىلصهميظعت هىدوصتقلاءاعقادهو كلا دسك ةءانرك تان رك نيس سا

ف"الاو صئانلا نماملاس هل عج وأهيلعمالسلا هانعمو
 ارت لما انودردصللا,مال ل اديك انامآو تا

 نءردصامافرشدلا امو د>رثالب مهنمةعقاو مظعت ءةجر ةكئالملا ن موهللا نمةالصل !نالذ ديما مظملاب
 دك اودايقنالاو صئاقنلا نم مل لاب ةالصلا عماورعأ مهصرةذتو مهتيذأن مر دصام ةرفكلاكمهضعب'

 نايمالعالاب تدك ل ةالصلا ىفىفاهك اهلا لاقو سانلا ضب ىلع ىنخاذ هو دل اكاموراكنالا عوقول

 متاام_صئاذكو هن وحم

 هنأف اذ_هةماكناطآلا

 نيمالكلا نيباهب لصفي

 ناو اذ ههلاعت هاوقك

 ىأب"امرشلنم_غاطال
 رك ذاك اذهوأ اذهرمالا

 ْنةتمللدعملا اذهذةوأ

 6 وهو هلارمحر دصملاب هلك اننسقمالسلا كلذك الواهنا ثيءانتعا اهعدقت وهيلع نولله.هتكنالموهللا
 ىءممجلل ناو ل ول 7 . 0 1 3 58 1 551 7

 00 0 0 ةغيصد اسوهدعب هلوق ن وكيف هيل عملا ىلص هلوقب هيل عىلع لجو زعمللا ناريخأ هنالمهوناك انه ىزدال
 يي وا

 كا ليدتلا امو فنصملانامث 0 درلا نعىيغف سعتوهو ئعمواظفل ةء الا قباطية هياعمالسلادجوأ ى أملس ىأرمالا

 ا فرت 2 عجسلا بيل اسأ نم بول ءاوهو:د>ىلعنتلصان لك ل ء<لودحاو ىور ىلع بطلا عدس ىفأ

 وهوهرقف صعب لوط» هنأهيلعدروأو هن ههنا مهو ند بطلا قربك هل مو عجسلا نعجب راخوهاعهليذ |
- 

 هريظن عن تاملا اذهدم لأ : : : 5 : 5 < .٠
 و ع مع د ءاقلا عوقوأ طرش فرحاما (دعبامأ) فاكتبالا|:هةيفاقلاك اميلست نا مهوت.الذا مهوندقف برعم |

 رعاشلالاقام
 هللأو ايناثامالكف ناتسا مدع: مالكىلا دع راش هناق (روةءاهر# اراقب نمانأ -3 ةركسةبيمماىل 8و اذه) 0

 ودح رالففااسقدللا محرب ثيدحلا هذمو مكح غيلب هل مهملادي د شنو ىفاقل امضي ىدابالاةد_عاس نيس قنا ملعا مث 3 ماعأىلاعت

 صعيب طخ نملوأو نا ميلس نمهنا ىلاعت هآوةلرظنهيذو نالقىلانالق نممةك نمل واوه ل. قهدحو هأثعس نأ ةمامقل م 9

 الجسك ار وهو طظاككع قوس لسوهيلع ىلا عدلا ىلص ىنلا ءآر دة وةنسةتاممس ساعدنا ليق عامسريغنمثعبلاب رقانملوأو

 ةءاورقو ربا نب بلاغ نءىفاربطلا اور مال سا اوةالصأ اا ميل مهاربا نب ليعمسا ىفأ نس دىلءناك هنا |سق هللا محردروو رجحأ هل

 ىلاعتهلنا ىذر رب رهىانع ءافعضلا ف ىدزالاءاورهظفحًاالوةوالح هاما اك, ماكت قروأ ل ىلعهيلارظنأ ذك ا.ةهللامحر

 وهفناطحةنيررعنامأ و ةرمقل | لهأ نموه مْمَتآت اوهام لك و تاؤتاف نمو تام ساعنماوعواوعمس| سانل اابيأهلوق نمو هنع

 ميلي وهو نامحس ل دقو ىرثل نب سعك لل ةةدعبامأ لان «لوأ ق نارخ [نالوقانههوةيب رعلانماكت نملوأوهليقو نميلاوأ

 ىناك هنالاعاجا نا مح سلبقوهو هّدبطخ فاو. ناك لسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىننلا نال يح ريغ لولا اذه نكل لءملاهيبرضي
 ىدرةباععإ |نانطأام ىاآل دعب دال مالسالا ىف ما سوهرلعىلا عت هللا ىلص ىذا ادعباهلاو نملوأ هن ايهنع سيحأ اموةي واعمنمز

 ماعأىل اع هّنلاو هتبط ىف ماسو هيل عىل اعت هللا ىل ههنما هوغمسام دعب مربط ىفاهنوك رتبأل اوناك م نعهللا



1 

 | قاع ئث عوقوىلءاهطو رشم قاعد قش ؟نمنكيام_عماهأ ةعمْنالدم كولو اريدقت وأ اظل اهدعب

 ردقتبامعادوأ املا ليصفتو ةئبلا لاح لك ىلع ةاوهنالاةهنأكف ة هرورمد ده_دعواضالا# نوكنلا

 اما لاو انهدعبك ف ةراثلا انستا ذل |اهر كذر وما ءاغلا نمي , وارنخنو لصفي وركذم لا هيق لداعم
 راحو ةفاضالا نعةعوطقملا فو رظلا ن مورس ةكوضل ا ىلع ىنيموهوباو كلا رح قامو او قم لعن

 هلم ىفل صفا اهمصنواه عقر هيودس ن ا
 (كبلقو ىاقشا قرشأ) لاوق ىلعاهبماكت نملوأ ىناوهلتخاو اطل لقانا ليقدعدامأو

 دقو ارروذبضرالاتقرشأو ىلاعت 1 الوم تسلا و يجاهر و شمت ثنو
 هرهظن ىلع لم< ْئذلاو هانعم هنالءاضا ىلع هلالجامأ نوكيف انها نيدو ملا مالك ايدعتم لوعتسا
 اع , وأ ةهنلارمص ىأر ييصتلا ىن :ءموأ | هانعم نمضن موهوأ هباوح رم صك امزالواب دعم مءاحءاضأو هدّصضو

 هآوقفه.ليقأك هقرمشم

 رمقلاو قحشاوبأو ى حضلاسمش 03 ارمت>رمبأب 0 ل 4

 فراغا اركذد_غبهنال 5 زحلاو طرمشلا نمبة- طرتعمةم ,ئاعدةل جمل هو ىف 50 لئاسالا:هراطخلاو

 قلعتا مة يناير ةفيطا هنا ل يقاموحورلاو لقسعلا ىلع قطب ا ثانلطضافركذ ل 2

 هجر فنصملان ا مث ريخالادارأ هناك وة ةوصلاض عب هيف عرب اوعي قح ىلع فقوبالىفاهسحلا باقلاب

 ىلص ناك ىذمرتلاهاورثهدح ىو ىدلاواو ل رفغا ب رنآر ةلاىدرواكءاعدلا قهسفنب دما عدلا

 نياىثاوحةفىُد هكرزلا لاققاريثك هفلاخام عقودقو هسفنب أدي هلاعدوادحأ ر كذاذا سوهياع ءلاعتدألا

 اذال وة: ناكىلاعت هللا هجر خال لاقو ريكو هفراغت ناقادحاوهب وعالاناك اذا الذ نايحالصلا

 اصوص# سدلاذهو هيقوزعأ انيق باحة كَ امدىأ ىف ىردتالكن اقُكل_بعْس ًادبافتو ءد

 مالسلاوةالصل |مبيلعءايد دنالا نيانجأ رك ذاذا م_سوهيلعملا ءب هللا ىلص ناكوذو ح | الا تيدحماب

 ةيناهربلاةديق_هلاح رشىفو ص. .صختالرك ذب لهنافاذك ىخأىلءواني هلعهللا < حراق هدشفذت نر

 هللا لاق ملاهيخالاعد اذ اد. لارا دما در والمهاراثبا ناوخالل ءاعدلامدقيهناىند رغ تا
 راثبالا مانو ةناحالا قةنأوديمهنوك ىقهوهدهعارو سمئلت ةلمطق ىافأدنأ كب و 2

 ىقهريغو هسفنلاعداذاهنا هولاوأمت ءَدَقو ىسبتن هريغب ادءاشن اوهسفنب أ دءاش ناف غي رم *لاعماقم

 عجر اونالا(نيقيل اراونان)ى ىونامئرها لكلو ماقملاس حتا مناراهندي عمججدقلاوقأ هقرط نم لضو الا

 هيقو ارونرمهلاوءايضسمشلال_عجيىلاعتهللالاتاذلو اقرقامبْنأالا 0 وهو روث
 ناك الش ما وهل ةوىواسيلا ىناوصقا ءانركذ لد دقي

 ر وصال ضايفلا اداه ضيغملاو ءاملاوءاوذلاك أ 2 مرح ط_سوح ريثلاةلب ؛اعمدنع مارحالا ُ

 املك هدهاشمنا ل ءةدقو ةط_ساوىلاتحاتح امد رشدلاروصقالولفةضافالل تادعملا طورمشلاب

 :ءاضالا لبةيامز ونلل ضر ةمارانلا موحةذباعمو ني !املعتيا ؛ءةءاضالا لقي امىلعروت طسوتب ىرب
 هقالطا عاشر رمغلارهظمهسفتبارهاط ناك امل 5 ونلانا مث ع نقيل نيعه.لاصتالاو نيقيلا تحب اع

 ه.شلاوٌك ثلا نب ملعلا ناقتي ا نيقيلاور ون ىلعر ونقتمهفنايلةعلاوملعل 00 ءاهاضأَم لع
 قي ] ةنازكاعا نيةيلا رونق ىرورضلاو ىروضحلا ىنعملاو هللاملعهيضد وبال ك لذا و لالدةسالابهنع
 هللاانقزر ىأ ل ةعلاوأ ةراعتسا هلةندمملا ةادالا دار مل ةوروهلظلاةوةقرونلا/وهىذلا نمقيلا ىأءلما

 ناهربلاةمطاسةعئانامولعملعنل انرودصةاك_ثمحرشوداشرلا ليدسىلاهرونب دش اهءلسالةعا

 تاقصلاوتاذزإاًةفرعموهو ىدللا ملعلانيةيلارونيدأر لال قوهيلع فوشي هلاسامنال كلذ ءاعدو

 م ا ا

 ةدهاشك

 ءاضاىأ (هللاق مشا)

 راونابَكيلقوىاق) دونو

 هراونا عاونابىأ(نيقيلا

 نيقيلانيعونيقيلا معنم

 ردق ىلع ني .1|قسحو

 قنيسفق ةراعلابت رع

 لاصألاو نيدلا ندا

 لسءاو«روهظا ارونلاىق
 | اوقلا ىذتقم نا

 لامع باو ةبرعلا

 ءافلادارب|ةريدالاءالضفلا

 د دع ل ع ادعت

 اماواماردةةلامااضأ
 مهو عذر عماما مهول

 تاالدلاٌةدافاو ةفاضالا

 هن وسسلاودق وةيسقعتلا

 نكن ؛امهمدعب اما ىنعمنا

 010 سنه

 تاس وة كاءاقلا

 ةروكذملا ل اون اف هلوق

 اماو ةيضارتعا ةئاعد

 هلو-ةفىفاسملتلالوق
 ف اكفةنيفسل ااماىلاعت

 سين 0-6
 هاما نالدإ ىف
 6-0 ش :الةماضعت



 قود 0 هعأم اوابفطا)5ةخسنقواملدجىأ(ا ؟)ةدحوملا» املابالةححصملا ل وصالا ىللعاميمف ماللا(كلوىل فطأو )

 ىلاعت هأ 3 اوةىلوالا نة ني ةرأم ءلا قانذق ميل د ونس عللا سد .اعجءأملاب نيقاملا دا هعب ةحس قو" ةلوصوماقخهت 8 اوال فطلاعةحرض ةخسن

 قى ةرلاى :ععلمغا ىف هام لعموم الا نيماطلا علق هد ,فطاوءأشب ع نم قزربهد أ بعيب في طلهلباةيناث || نموءاشم اخ كفيطل كرا

 مكلابامأ وهي .اذها عة ليقوةمصتلاو وق وحلا ىءىحاحصلا قام ىلءوةفأرلاو مه

 نمهوهو ةئارااو ى- ةرااوهو فطالا نمدعقك فطا (كلو ىلفطاو)هدعب الو سرغلاءنامالا

 120101100 ماعموأ ناسحالاوريلاو قد ةودلا اهممريسأفي هيف 5و ىلاعت هلا تاهص

 | وهوراصبالا كرو هو راصنالاهكردتال ىلاعت هلوةلالميذت لعجوءافلاب_هصواذلو نو رعشبإل

 ام ىد# "رمال ىلا ىئاقدلابلعلا هنا لي ةوةفاثك- ال لباةملاةفاطالا نمهنا لمقةعنمو ريما فيطالا
 |ا4كفيطافرنا هو ماللاب هيدعتءاجوهدامعي فيطا هللا كاف هآوقك ء الاوت دعتروهشملاو

 أ ةذمعلا بحاض# || بهذئلاصت الا ىنعاوأ اذ نيمض" وا :اوقيفوتلاى عم نمهيع ةال ب

 00 كلاوقو ةراذا لودي فال لا اهنلا قو ةقيقحمنا ىلا لمحم باص سعد

 هجر فخصملا ع. جاذكو كات د ةنملاهلاصي و حلاصملاىثاةديلعلاو ل علا ف ىفرلا عامة جاوهلاق

 ردقي ناامافامهدحاب ىدعت ءاعاوهو(نيقثلاهثاي والم يطل لاقفةيدعتلا قرحنييىلاعتهللا

 ماماط ًاوهوام يفءاملابهدامعي ه,فطلاعةخسنف قوش دعمال ةمدرسءأم لا لعد وأ |ةلعتماهدحال

 هناللوعفم ىنعم وأ هلل لاو مهنال ل ءاق 5ع عدجسأي لوالاو هونيهمزلكىلءرامغالق

 تا ا تاذلادوه.ت ىفرغتسلاتاوهشلاوتاذالان عض راما مان كا

 هتاقصوهللاب فراعلا و 3 -ماوهو ذاودلالاقو ةما رك هان وكي ناهمذ طرت شت :الهناالا دارت هأو دوت

 ا رص فشل ؟نءناكامةةرعملاردارااواو اولاودسدةيانج ىلا هب 54 .اكبهحو' 1

 5 رخشسالا ءانفلاوم قاب ءلاهللاؤ ىناغلاو هةرووصلا د :ءوهلاعت الك فئئاف مو انك

 سيال ادد عم

 صاخ ىعم اهدار اوأهفشاك ة فص نيةاملاوهراية+خاريغ قمرا .ة+اريغنمهنادارأو ءهللال اعد الارهظم

 تنارم هلورخ * الاؤهرمضي اعدسفت قب «نمفرعلا قودنايصل |ىهوةدافولا ن نملعاف مسا ملا نال
 .عينجتلا اهيناثوىوقتلاةماكمهمزلاو هلوقهيلعو كرما نعىربت اء باذعلا نعىقوتلا اهوأ

 اعورتش نااهثلاثواوة:اواوذمآىرقلا لهأناولو هاوقد-ياعوموقدنعرت ؛اغصلا ىتحاك رتوالعم موني
 ريسيتل هقفو:نا.ءاعدو هذ هتاقتقحهللا اوةنا هلوقبدارماوهومميلكبهيلا عطقتيف قلا نعهلغش |

 هد 00 ة:ىلاعلا ناك_1ال_صالا ؛؟فرشل !(هسدقلرنب لح وزع هللا مهفرمش نذل ) هرمسءأم
 ل هك ماعط لاقي ماعطل ىف ع.هرلاو ل_ضفلا وهو هينا نيكس 2ة:ففذو نيحوضبلزنلاو ةازتلاو
 وهاذ_هو ةماركل اودازلا قاطا ليق م لزئاذا يضلل .ياماضدأ ءاوهوئَدلا نمل صاح الريعتساف
 مدار لو 7 سود رغلا تانجمهتناكىلاعت هللا لاق 0 ا :ءعد وكي وامهدارملا
 2 انعلاب هتراهطل سدقلا لمح ءاورهطلا ىنءعردصمهينأث ارا اواضبأ

 وهو 4 :2اهيدقةريظحو هنا سدقو كارا. اأو هن قم .ليالا ع هيلا ىتءعملاعت هللا ءامسا نم سد و

 ةراهطلا لع وأم ةاياةريهطتةمار كَ واا ةمهارا هناكس ابى أ هتنجف مهدما رك انمهقرع ا 1|

 (لافش -

 0 فوك ةس ” مودهو مال اوةالصل |هباعراضتلا عهتموم ا وةيلقعةلدادر >ءالةيفشك ةدهاشو

 لاا طلال هوقد١انعؤ

 فطالان | ن.ءمه_ضعب

 نموهو ةقرلاة- غللاق

 ماناللهربةدارزمل اعنهليا

 اهفالا ن_عقدروماب

 ناعالل مهتياد هاهنم

 ا ونوم ااسالاو

 مهقكوم اك>الا5 اعامو

 ما ا ءملان ع

 تاحارلا بادسأ ريسستو

 مييلعةيورخالاو#ي وم'دلا
 مع ةعن واصلا هدو

 نو 5 هه ىوقلاا

 نذلا) ىلوملا ةفلاع ىلع ب ظاوملاهتاق_صوهللابفراعلاو هوصاعو هّللد اقدم دم لك وهو ماعىب :ءم داو هرمأ لون ىلا“

 [كىلاعت هللا ىأ ( مهفرش
 (هسدق لدْن) ةحس قف

 ىاثلان 0
 ىنودسلاناالا اهرمق

 رثك ألوالا فول قاىفاثلا 55 ً هر ملارع_بلاع اهتناو هوهروعش مدعوهسفمب ى>هريغب رع ل ىتدةيماقلا هيداهش

 كيف لا
 هسال 4 ماركدا|نم

 هن ولو لالولال5 قو
 تانج ىلاعت هإوقرسف

 مرحد_ةوالرثسودرفلا
 فةصاادارع هنانىدحا

 :مالهنار_هاظااوانه

 هيلاراشأك عملا نم

 لؤنلا سوماقلا ب>اص

 ٌئرهامو لمان تمن

 كا
 لاح الزعلان ىنعملاو لزنلاك

 ايندلا فن يفراعلا تاما هدعباعوهردارملا نال عمر هظاوهوهسدقرون,ةحسنىفو سن دإا نع سدقملا
 زوو لات ثىكدلا هراتخا كة ويمد :دااتا ارودكلا نعابتهار 1ةنحلارهسدق لرتريسفت حالي الق ىقعلا ف ئاحردمءستناكنأو

 نملاخلالر نوعد:اماويف 0 و قوفاماعاوت ولادك ةدايزة:لا لهأ لزنهيدراولا امولخدادام اعط نممهايهيام هيدي ربنا

 فيضلا لزم كمهلامي را طذالامممهث اطءول ادع .بنلابجها يللا ؛هنومهللا [هناياعتولا «نوعانر يم



 5 نيب نمدخس ىو ةقيلخلا ع نمزة-ثحوىو و رس ل د ا مهّشحوأو)

 م نءىلاعتهتلامهدعبأ ىدلافىثالعلا عطبال قد ؛اوعلاعفدن كالو سالؤالا ةمالعن 2 شاع !اءس انة ةسالا نال( < كلا

 ةروصأ |ىف قاما عمنييش رش نم شرع نيد رغنبمر ةنينث .نمنثاك نونوكيف ةقيق لاو ة قي رطلاوةمد رشلا: :اعارع ىلع هم :ممهعرقو

 صوصملا لهأ مولعجى أب هّنقرعم نم همهصحنو ) نو هريغ نمو نوسنهنءأب اوالاةداعوءأمم او

 (هنو كلم ئاجعةدهاشمو)الصأ هريغةفر ء«مىلا نود فملنال ثري اهب نيص وصمم قاعد ىأهتف 8 رععةخس قوه“ ةرعم ل>أ نم

 ىناثلاوكلملارهاظ,لوالاص*ناراعمتجااذاتوكلملاوكنلانيبفرئوكغلابلعاتلاو مه واواةدانرب كلما نمتولعف

 نش ا و مرا ا 5م ة.نايملا د العلا 0 ءلا 8 "الاول افلا ا ا ملاعلاب ل والاوأهتطامس

 اذطاسنالا ميرقئلاوهوهدض سنالاو ش>ولاه:هوم الن 0 :«عضام شحوأو نءلدي نمةخ سن ىف(هسنايةةيلا نعمهشحوأو) هاوقبهبقعىلحتلا ىلع ىلخ آلا مدقتلو أ نت ىولعلا

 شحولاو بورما ىلا ب لا طاسن اوهىل- 0 وعمةمشحلا عافتر نسال ةاذإ د ىودم

 ف :فرع 0-0 رهلد سحولاونو 1 : 0 ةءازإ ا ا | 5 5 1 - 8 -عفمزمهق 2 5006 سدحولا 5 كانا
 و 20 5 عا ى لئاقلا نا>.سف لح وزعلاقو

 _هارباىرت كلذكو
 3 صرالاوتاومسا|توكام

 هد اعاد ب «ةىوئلادب 00 اهك رد لرتإ ةشحوو 3 1

 لك را لاو لل يدع نوكي و سانلاو انما ىنعمت قل او || ' لك توك كم هديب ىذلا
 ءاوسنع مهقر ا يقارخت 17 اوهللابمهسن نافع دمس 4س أنع اروةريدج 0 حلم ملبس هاشملا ىنعمو ئش

 سدد :اداوغلا ف ىلق بدمحو "1 سندا هم سدا>ال 0 0 :اك فاح ور اذه سنالاو ىناسملتلابرغاو ةناعملا

 هيلا بهذإك ني. ملا ىلعنايبلا ميدقتز وعام ةناة "الام ةش مم ا نهد ( هم دق رعم نم مهصخو) روض# اه د3 ثددم

 هلل 'ةفرعموردعملا كلذ ف لجأ ومهبأ اللصق ىف "ال اال ؛وهلو ةيجئاماو ءاحذلا صعب

 هنكلا تاذلاةةرعم فال اماهيقىفالخالا تاذهو سارت اكو امهح ور هيأق ع_ص وهن : ادةكر 7 اجعلا مث ىأر ىت_مب

 ا اًمردصم هأوق 00

 8 هوك !ميئاعةدهاثمو) فو رعمةفرعملا عمو مالك. !|قلصف ذايكالمأةناامال مأةعقاو ىهىل-ه

 ةجرلان هتوج لاكش لا نمةغلابءةعيص توكلملاوروض او هودوه-ثلا نمت: اعملاةدهاشملا || رمالا نمهق بجعتي
 ليم نا نا تلال دم اقم ناكر الاماعىم_سووداهثلااملاع ليا ةراعصخ دقو (هتردقرا“ 1 آول رغلا

 ةيثادثب ا هتفرعم نم هلوق ىف نمودهاشملا كلا |انهدا را لب ليقو س< | نع باغاموهفانهدارملاوهو هناعو:صمةعل أدمن مىأ

 ا ل ماجءايا وأ صخهّللانا ىأ ةينايبال (ةربحمبولق'الءاع)

 ءااو لوصولا ف عملعلا نسب ةريحمهب ترن محا رورسو ةرضن م مواعام ١ :نوكشو لمتوملا 2
 0 اناقرعمار 0 ندافع ءربح

 راث هلا (هتردقرا آو)ةهجوا ..نملكل نالامتحا هيففرماكا هع دقتزاوج ىلءءانب كا لا م22 نمو

 لجدقوت ا ةكمملانعب ن نا عوردقلا ىاعتدغيدوحولا و نرانلاتارودتملا ةزاذف)اراثآ آو رب جدلا - 5
 ناك || ىلعهلج نم ندحالاوهواغ آهةعمساك سب ,غلاملاع ىلع هلءةاموسوسحغلا د هاشماملاغىل اعازها 1

 ةلمهمعار مث ىمنو" !| لادا اهح* ردو دك .|!نوك بودل هل اءاحلا حاف مولا الماع) / م 0 00
 1 تار ىان دريت وصور

 منوم ركيونورسو

 اموهَو ستدعم 8

 5 ع

 نءهرسم ىاةد>وملا

 لي قورور.ءاوهورومملا

 ةرامعدإو صوملااموزميمتل | ىلعبوصغمو هورورسلاةريكلاو حوت ضار وسو المو ثدنانع اهابملتز
1 
١ 

 7و تارا ظ هراؤد كشعوص ع 0 3 8 اكد وا ةقيطأبو سقت لا اذا م ! 5
 هلو قيل -وهيلعىل 5 هللا ىلص هوقك نأ لوعفم مهو هد لو فم مجوأت اوس ردو 0

 ليقوةنحلان نممهجن "فال ل اع هلوقك لعفلال لاصراء ضفاخملا عزنببو <: :موأارانمهر وب -ةهللا ”الميازحالا مويرافكملا ىف لا

 قامىلعءاثلان ودد ءاجاعا حفلا نالم هوذاّمْيكس وةدحوملاع 8 لاعب 0 لاقي هنا نمىناسوأت ااه هرك ذامأم اوزم 0

 تبهذدق لج ررانلا نمي رخ ثيدعلا ىف ة :أجوءاهما هك ف أىأ هريحرهظر ورس .ىهو:ربحلا مضبوأ سوماقلا

 ىفو(هتمظعىف)اهر كقيواهريدتي تارا اماكن ةعزدي دثتلا (هلوو) هلاجو واهب ى أن اح قي دقو امهرسكد و هريسو هريجح

 هدعزص قخالوةريحتم اهكرتىأمهلوةعرذووةخسن ىفولاكءاهبو لاجعايض ن ماهاذغا_هريكتاوذىأ(ةريح)* مظع نهةحست

 ةريحوه يحيي سينحتل |



 ١ ا/
 200 2شلف6ُُُْا 22 لل 060200 ل 0 لا خ1 1 1

 ركذلاودع عوبأب ن نهةليلقة_غاىفو عتبان ماهو هأون هولاق هاولا ع نمليعفت مزللا:ذاشمألوا

 قوةحنم ىداح | | لقعلاباهذو؟ن زكا هلولاو حاسصملا ىفاذك ة- هأو ىم *:الاق زو وهلاو ىثنالاو

 اهم سفنللا وق لةملاو ةريجا سفن هل هلولا ل يةونزحوأح رباب نمول-ةعسهذاذا هأو حابصملا

 ناسنالا نمقرش :كاذدإ 00 مغيضىفدأ ناك !لوقعل االول هاوساعءزييعوناسالاكاردا

 نما كا أاححامصملا 9 0 اذاملا نوكسوةلمهملاءاحما ستقب ةربجلاو ا

 2 ا ناسإلا رظن ناهلصىرهزالا لاق ءْن اريحوهفهيقم باوصل |هجور در مالا ريو تا

 فرعلا قوهودحولاٌة دش نمريحتلاو ولقعل | باهذ ءاولا حاح ىلا ىو هنعهرصن فر صيف هؤوضاشْعيو

 هللابىأ( هبمهمهاوأعل) اوهوالع الاوديرحالا نمهيف ديالفةريحلاوأ لعفل اهيقريتعاناقلوهذلاو ةفرعملا نيباغقاو انوممهنوك

 قو.ةحني-ءاقه-: و لقعلادادزا ةمظعل |تدادزاا ملا كارد نعاوزعمهنا ىءملاوزييو هاولقلطملو عم هناىل ءبوصنم

 تلانبو هتيهوأأ ءابرمك- !!ثردح ىف ريسفتلا ف وابتو كوقتلا ىلا اهؤايريك وهللالالج ةمظعلا نافار ومو اريح

 ىأ(ادحاو) هنندومع ا ءاوسرممك هناذ وهن مريسك- !١نا وهوامهنني قرغلاهلاةراشا (ىراز ا ةمظعلاو قادر

 هلرةىلاةراثشا ادحاوامه لوالاةق_صلاف هريغهمظعت_س ثردك هنوك نعةر ا.ءهمظعلاوالمأ ةفصلاهذهتفرعءاوسوال مأ ١

 نم! سوهيلعىلاعت هللا ىلص نلت *مطظعتم نودربكتم هلل دو ءادركلمواراز !اهلعج اذا فرشأو ىلعأ ةيماذلاو ةيناثلاالةيماذ

 ادحاوامهمومملا لعح || < بئاحع لوقعل اره- >ىذلاو همك رعم ارورسبولتلا' المىذزلااناقنارشن وفاو سدح ةرامعلا قو 5

 انترل| لاعتوا هاف || < و اومرادةمىلعوهز :ديعلاوهضيق ب ةرثوهثي دودعب جا متباهفرعزمنال هتردقر أ ا
 ارناةعشل 15 لاق يطنالز ةاصملانوءعزال ةرملا او هاولا ةدهاشملا كل"

 5 1 از ةرن7الاو هنمهمهاومل_ءهل) سدعلار

 ءةدارألاوة-4 زعلاو نزلا ى: 009 ندعم لضألا وكاواما رغتوأةيديقعتءاغل |( ادحاو
 م بولطم لك

 ءابربك ىف نفرق تورد اثاملىأ انو! زئاجلوالاربغىلاعملا نم لك وكينعت وكسب

 0 -اومهتابق اولعحو هيلا رعلاوةدارالا ورح 2 اوهجوتْث ةةاكاوسامدا اوملعهتمظع

 ماا اغتشالءاوس مهد رع 0

 انندلا مه هللا« افكادحا وامههمومهل عج نملاق هنأ سو هيل عهلل| ىلص هتعدرو ريمكس !اريسفتلاى فو

 ةردقب فوصوالا ماعردقبالفةيهاشتم رقت" الاوان دلا ف ىىومهلوقي ديعلا ناكسكو ور هلا

 كلذلاناو هناح._بمزلا اماعرداقلا لب قاههم لوب ص الو قاحاح عئدىلعردقا الانف ةيهان“ مريسغ

 | اهندلا تامهم ه-هجر ىناقك كلذ تلعق ذاف هركذىلءافقاو نأ 0 مهل _عحأ

 0 ) در 89 هأو ةامعم قانآتلقءرخ الاو

 ترو .لواودقت انجاليكروردلا هلاثكي .ى امهاعيجبوم رم 5
 نب رادل املا ارك فاذالجعسسا نم د اهيهام هال رحلاو

 م 0 هيفا مهرصقاواعج ى أمم اة[

 جرام رخ ح أ 1 موق نسا ذهول ود صقخ بلطتو بلل وه قي من أوةرعقاروصقه م ةنآالا

 مالكو هومهماد هنعمل :ومهسفت | اوستن ىت>لالحلا ىذ لاجم -4ىلج ف ءاحلا بح نيقيدصلاب واقنم

 لع 5 1 الوعفمنوكي نأز ود رورغاور الاول هيله رع و ا الوذكل سف 3

 3 في ة> ( (اوربو) كوالا وه درر تاو رانا بملاريمضلا ل نموأرور<اريمضلان :ميلاع د2

 5 فو رعمرادلا ىعمل_صأوةرخ“ الاوام' 'دلا( نب ,رادلا ىف)ازاالوهقيقحاللءقواز رادعال

 لزنر اد ةلزمع هللادنءامبتاقل امهناكس زا مومفةقن .ةحراص سرت داع ةهلامعم ساعرشلا نأ ل
 د هس سم ع ل ل ا ع ع سل سس حس جر حصص صم

 مزعلاوةمهلاودصقلاانه
 نادعالو مال امزحناو

 ,نزحلا نعم نوكي
 مام ةهاللمجوملا

 كد 3 تلا وأهللا ليدس

 ا ءارهضلاو

 ---- ّق قاجوللا

 نءموهفملا هاوللريمضلا



 نمرخ [لاقو رايدهري-غرادلاىفسسلرا رسالا باي دأ ن منيفراعلا ضعي لاقإك هنالادوهثمىأءاسهلا حتفو مما مضي (ادهأش هدريق

 روصخمق قطا ماقملا اذ ه نمد هللارعغىج ىف دل لاق ههاوسن مىلعدد ب وبأدازودو جولا ىئام هللاو هللا ىوس دوه لا باص

 اندانلا-ناحور ند : انأىوهأنموىوعأنمانأ ىنءملا اذهقراع بنون لاقوقلاانألاقو قطن جالحلا
 ههحوالاك لاه“ هلك لاعتملاكلملالوةلاقملا اذه ول ولاصفن االولاصت االوداتا الو لول>الب ل مك باب را وماما

 ءانذا رمدسكد 3 ا ىو 08 لطاهللاالخامئ * لكالأ# :ديبل افاوةملك قدصأ الس !اوةالصلاه- 1 وامي وغو

 سانا للك مصدق

 ف ءاط لك مهق دمه رشم

 بزحلكو مسهذم
 لعلو نوح رفمهيدلاع
 خلاب انرأ صعب

 ادهاثم اظفاركتتسا

 هنود ميل هنا عممطقساق
 اذحاو هاوقب عمحسشلا

 اظفلياو_فةتك ام-مناكو
 م- -4ه5)+-ةقوةلاحدريغ

 هلال وهل هلاجةدهاشمب

 لصأ ىفو (نومعنتي
 نوعتمىلاسملتلا

 يعملاو نوشدعتي ىأ
 تاك ةعلاطعو#بنا
 هثالبتوعنوهثالو ماعتا

 نك ودزحت هثالث ا و

 ةحئملا مهدنع ىوتئسأف

 لاك تو+' ىف ةجنحناو
 ىقنيصق اللا الخ ةرلا

 هللارعسخأام ىلع ةدوملا
 فر انمموهةحىفىلاعت

 لشلاتلا نوى اعت هود
 فرح ىلعهللا د_هعبي نم

 ةلجوهتيرعمضلاا (ادهاشمدريغ) اهؤاركهرعدق: لاح اوارمكسان امدنظي لفاغلا 00

 رعاسل أ لاو تشل يع ددرتلا مود هسملا

 دو« ودم اح هنا[كدوهشمودهاشهناح ودفلا با.رالهت غلا مامضن اندنقتهناق م

 لأ ما و هادعا_عاول هذهريغب اومتري ملاذا مهنال اولعجةإ ج ىلع ةقوطعمأو ربه

 "سلا قراعلا نكلوهاوستادهاشمنوكلا قنادد رب ناذوالا نعم ذءا لمت اذهو

 3 ؛ ربنا ىاثلاو ديحوْ لا قءانقل اةيفوصل | اهيمستو نمر دصلاةدهاش ءهذهواهارنال هاالجو هلاج

 هلاقام ىلء ناك كن" الاوهوهعمْئثالوهللا ناك و هه>والا كل اهم لكن ال هرهغدوجولا ف سمل هنا

 هلوق ١ > ىلع هدرب ىت>دها شمال هنادار طاق دوهشلاب انرأ

 ةدهاشمؤو ق قرح

 حجدو © رجحت ام سضلاىرتال

 ىفو روضحلاوأ ةزياعملاوهودوهْشلا نمرصبلا ةساح كر دملا ىنععلو فم مسادهاثملاو لولا مهض»
 قاد ندا لا#ا(نومعنتي هلالجو هلا جدها ءمهف)هرأنل ةحاحالو ل اء وط مالك اذهحورشلا

 ثتد هدا ىف هنهللا فصودر وودييقت نوديهللاه,فصوالا ذو لال ان |١ نسحلان نهردامشملاو ىروصلاال

 نودهاشت مهنا ىن»د ةماقعلا لالكلاوهحا رشها فاك ةلكأشللسماو(لاسملابحج ل جهللانا) لاذ

يواز كهف رك ةطاجأ نوددتو را رهرخ ”الاقرصنلاو رث اصيلازنوم ءب هناذراونأ 0 رلاج
 4 دا ىو

 كاهتسا لانك د ماعلا كرت ريغب مسمل معتالقذ ذاتااوهقرتلا منشلاو لاا س مندهاشملا لعد

 نطابلاةّدغصت اهب و ةدايعللالا سنالاو نكلا قا 1و نو ريس لاهم:دام ىلع( ربك أهللا ن نءناوضرو)

 ةماعرلا هرصحا]هيلعمدقنومعتشب اعتمد هاشع :ءاوقو ءارب هناك هللا دسم عد ىتحس اولا لقصو

 ىذتقيهلاليةةلالكااماورهاطلاكءلاولالا.منتلاو هلا جل دي هاك ةخسن ىفودل_صاقلا

 مظعن مب رقلان اف كلذك سدلو لغتلاوأ لب وا:ال جات> ف مقل قا ءالةفولاوبدالا
 ردتفب ورس ل-ل>ناطاسن ل ا اب تا الغ 4 رق" :نانهل> و 2

 عون:ناوياذعلاو هنارتقاوهدوهشب وها! هرهاظظمتعوذتناو 00
 مها ىتعل (نوددرتب هتمظءبئاجعو) ارو مى (هر دكر ك2 و)ةناجحدوج ونوهاما

 عئادب ىلا ةرا هذ تو رامتعالانيداءمىف ىرحلان ءنورتع بال ,هراكش أ هيفالا اج ماقمىفنوءاق

 ل م-هةانعألاظ 5 7هظعقدارعسل قرتةراتو هنرد- 5 رهارراث 1 ىنارعىةده اثملا تاعورذصملا

 ماسجالا ناكر حتي وذعملا ماهفالا تاكرحتم_ثقباهذلاوءى مل اددرتلاو ةعاخ مهراصي أن ويعو

 ال ل !!بابرأضعبلاة لااا ذهىفوهوجو ىلعت اهنا هل ةهباصأناوهننأم طاريخ هنأ ءآناف

 مدآ ى ::بوأ ناو رهءلعملاعت هللا ىلص ارنا فض راخ تلا قو ىنريتخافت كام هيكو ب ظح هلا سدلو

 ع هملاوق رقتلاوءاخذلاوع اتيلاناممعربعملا ضيقلاو طسلا ىنعنولالكلاو لالا تقص ننب ىأ نجرلا عم باصأنمنيعبسم أنبب
 لاك | نال لد اتا متالمريغو هو هلاج لدي هاك ه> حصملا خا سنلا نمريثك ىقوةيذسل|تاداسلاو ةيفوصلات لطم ن نمكلذ لاكمأو
 تاذلاةدها ثموهوتاماقملا ىلعأ ىلا ق رتالمم# !-[لاعتشاو ومعالادعي صخالا نايثارهج دقو لالحلا لالا نيب عج اوه
 نمىأ (هيردقرا# نير كافة عي ماكل ةصرألا قرمتس الد غوةظك نوكتدقةيلاعلاهلا 2 ناتتافصلاةظحالمىلا لرش

 ار حل قنسح>هحوه 1-0 !هتمظعراونأو لاقولو تاذلا تاق ع ع م ا ورلا هالاتامفص

 وريح موعد رىفمهذةلةغلاوسححلا لهأ ىنالخث نورا“ مدد + اذهب ىرخأو نور ظني اهيا



 ىلا ةفيطاة راسا هيفد(نوز زعتيإاليكومذ ككانالعوزعماوقل(هيلع كولا و)اليثيثهيلا لّستو ىلاعت هلوقل(هيلا عاطقنالابو)
 نيعلوم مهنوك لاحىارسكف و 4 حتشب ( نيج ) نوعي 0 نوضرعىلاعتهنلا مها 1 اممهنالنوللذةيامهريغملا مهنا

 0 مالا و ع ع محصل
 نسمح 9-5 نادعزر 2 ُ 8

 - 1 ددرتربغب عسط ىمحمو ه: ىديسرأب 0 كر

 تع هيلاعاطقنالابو ول ةمامثك: :راعتشا هرقف زامل آلا كلا ىلع نوظاوم مهنادارملاو

 نكد ودم نيماودم

0 
 نم( هلوق (ًالاحإ صد ٠١ : | زدخال ١ 3 2 1ك

 للا نظل ةناتكا هادنعا لاو هدا رذ 2 4 نَمَدَح ه>و 0 25 5 مم

 الو ا 4" 1

 ملعلكو-ثلاو) ىث لك هدم فاغهللافاخن مشدد اىدرواذلو زربزء ىوق هبدس !مزالملا

 0 كااثبانززعف كلا ثمل , هلودهنموةوقلا ى «عنو ؟ىلذلا ترا لل

 0 را 0 رئاحنمينعملا نم

 جفوةحمللاع درع ةوهلاق مالك !!ىلع قلطت وهقرطو ءاناسالا ةغالاق ىهواهنوكسوءاهلا تفقد

 (نو وعل وسرت ل وْ هلوةىداص صب )حاب لا ق[كهمزأوهنعاوا سعت باب نم ىلا

 هللا رك ذاعادم-هدر ووو تاو هرهاظاولغش نيذلا هءني_صتملا هن نيصا غل !ءالؤه نا ىن عب

 هلوقيىا فوصوملا
 لق) قباطملا قداصلا

 وادوح ومىا(هللا |!

 ل_ةوادوهٌثموادودغم

 2 اوس س

 (نو .عابمهضو+ىف

 ةلودعلا قه كلتا ىا
 نورمأ» اذا هري_غنع نوُض رعم هلل نود قارتم منا نونعيي ”الا هز نيام مارش عار ضارععالاوأ
 م 6-0 ظ 0 طمقدصلاو ركذا ءاضعب مهضعب رمأب ا
 ه0 ء مهلمحال امو ١ د 1 المالانالو اهودكومللا ذ 5 ركردةملوتلو و126 كاكا 2 هذه

 نم رعمدوضخلا |١ كيلعلاةقىئصوا هآلاقن نايمه جر ىبشلا «لك هل مثلا ف:صملادوصقمو يأ ل
 مهعورشيف 5 0 ا ا نمحارشلا دو وام طقساذهب 97 :نومعأ مهضو* ىف م 0 هع 1و هاوس دوار
 فردا و فو لاكانلا ف لرئاامازلاةذاهردق ق> هللا اوردقامو ازكهاماوانهةءسانمتسلةب الاناو قدصلاب و

 اثيعمهراث 1نويرخو | كد :مياو-<مللاهماثهللااهلزتاواةار ودل !لرنا ىذلا هللا لقىاهرخ آىلا اريثك نوفختو اهنوددت ههراعا نوعيضر ملا || سنطارق هنزل عت سانلل ىدهوار ون ىمومهيءاجئذلاباتكملالزنأ نمل ن مرش, ىلعمنلا
 ماه : عمل اع 6 :انالج : با وكلا لعن وردقبالن ونورمم مهنا ىلعاب» ..ن:واءريغن را هنالعاب .فكواباو< ا نيعئلاما جرلا |
 مهارخا لاك د 1 مهالو 3 ْ كاع نادر سا ةةيااح ن وعلب هل 0 اعافمهلي طابا قمهرذلا مش م

 28 ىذلا ى .ءملا 0 ١ داوخ ل ىءلموالتا|ىفاهق امسناك نأ ىلاعت هللا هجر لدذدلا| هل“ هيل
 |١ تاك اكل ةههحاصتفصب ها فصوقداصهنايلوةل|اذهفصوليقو : :امهجوبةبسا ا نك

 هكذا اذ ا | هل هالك ا قدا اصاالامك !او تامثلاوا صول اوهان هقدصلاليقو ىداص
 0 ّْ هردق[كلطام ىف ماح قراء اا قوذللا نمضوألا ةراعّمساو ةقيط ةدر>ك قداصةفاضاورماملهيلا
 لعام ةلالك ااظفل نأ نم ا مظعاللةيلاحوا ةّضرت مدل حىهوىلاعت : هاوقدعب خسنلا صءبقو صا .ك |ةراعتساء وك و نورسفملا
 ًادّت.موارد_ةم لعمل || هللا مالك ن مهناركذي الن اهطرمش نال مهوتاماسابتقا اذه سلف هندي اريمضن | ىلا ةراشالاو زيبمتلاو

 لدن 00 أ[ ر امك اارذ ماهزئا هلأ ارو“ الزنا نم مم هوقن ءمهلابا < الة: ديسص
 فاسدا قاس هيلع ١ لوقا :لطاع لا نعصا رعءالاو قل الوقب مالا دإ "ام لاقي ناالاماقملا|ذهسسان :الوهو مهلي طاب ََق

 0 ا اذهل نجفتار ااناناوب أح جاوحارم ءلاهملس ناورماا ئشب سلور 0 فاعآ الورك ذم

 نا 17 لا هللارك ذنماييفامالا لطا,عاووملا هما ىتااايندلاب ند و ورا نير 1 3-5 7 2
 اتناول : ىلع وهو هل - مه همللع قىكنان رم لح ف أ ماةموماقملا ساني َ ولد رم روننمسابتةالا م

 2 لاواق تا دال هد عدد هر 2 3 ةءهللار 1 ذنالق هناوهو ثحانههو ماما فرط |

 هومظعامىا هردق ىدح

 نيالا د هوار و ىسرمهرءاج ىلا ب 5 الزنا نملقئىثن هش لمتنا لرتااماولاوذاةظق رف د كود ل ا

 أد الا والد انك اذهقوساتكم !١الزناىا هللالةباوصلا مالكم !|نءاوزغو تاوحلا نءاوعت تما ىامثنا ىلقل اوناىلإ



 باوجهنا وءس(كناف)
 ة_,ئاعدلا ةل_كاواما
 تر رك)امهندب ةضرتعم

 ىا(لاوئ سلا ىلع
 هر |وهاخحار
 ىئدَضَم فىا(عومف )

 ندم فخص 4ك 5ع

 وسلا اعلا

 نهيق عمتجا فاومو
 هءوفطصملا لئاضفلا نم
 (فيرعتلا نمضتي)

 مالعالاىو_:<ىا

 قط_هكلاردقي)

00 

 ًارصتنةممللا هللا لوي نع ىلاعت هللا هجر مالسلا دبع نيزعلا لئسليلخ خيا رصتخم حرش ىفباطا#لا |
 6 ا ٠١ نهدحا نعهلمم لقت لك ءديهنانباحاقهو وربك اهلنا و هللا ناحمس ل موهىله لذ ىلع

 هوو عادت ءالا 0 رشا نوكأ "مدلك هم يفدبال عورشملار كذلاو 0

 باحاف ماظعم مركمهرخ .1قنواوةد مث اريثك دهر 2 نولوةدنولا اربالموق هللا هجر ىيقلمل اهم ىتذ ىفا

 لوقأ *« ءاملعنمريشكهي 0 نود ©ىلعماوتاذكو اهيلعباثيالو لقني 1ةدبو بدأ 01
 هلة ءدمعا + هاطةعدد هنوك نمار 2 اك : هللا فص ىننلا م ماقد هركذام

 دريل وهنا أي اكاضعي كضعب ءاعدك كنب لوسرلاءاعداومل_هدتال هاوةلهنعى افلا

 ا.عارمناككلذ لدم مظعواةهيلع مال_لاوةالصلاو هلءاعدلابالا سو هيلعملا عت : هللا ص ىنلا مظ

 دقفىلاعتهّللاركذاماو مههانءاو قالا فرشا:كلابافهوناهأودو ح هر اين طاع رو احنا
 اريستك هللا نب ىراذلا ىلاعت هاو_ةك ىدختال ثداحاوتارآ ىف قباو_كايهركاذدعو وهب رعالادر و

 نملثا بأا ىطعاام لضف |هّتيطعا ىب 11 1 نع ىرك هدو هش نم ئىددسعلا ثيداملا ىو تاركاذلاو

 اننت-السمّالاكاةاوهفديحوتلاو .اظعتلا ءدصق رك اذلا نا لعد. ةب ديقيلوىصالا كلذ ريغملا

 ءاحاصلاوءاملعلا نم هنا لهال ايمو دمادحنا ع - ادا حو هو لاتطاكت ا
 ّئىد * لك و هللا ىوسا مت هللار ةغاسأل وق را لادا تالا ناكوربكت ريع نمهول ع

 هذه مالسلا دمع نيا ةلب اةمدر ؤفنصق وقلاو هاذهواشملاوءام طعلا اةلد اهسا 2 قودهللا لوقي ا

 مر رك الادبعخ.ُكلاو وصرالاهللا فر أعلا و ىفالط_ةلاس طاع كنط“ نيواهاش ها لذ ةاشرهدع

 ماتا بنط ]ناتاذاعلان ءاذأ اعجتالو نيركاذلا ها ىفانر ةحامهللا هانرمداع ن نمىك# ادرم قولنا

 امو ضورغمنيعمربغاوأ هذ اس ةدم نيعمل داس ل باطاكلاو هدي كون -<هتعلوةلانال ةدكاو

 لولاة الاداوقناوهطاخت الئ اس ضر. نان دع ها فاصملا ماقمنا ن نمليق

 نآرقلاىفعقاوتكسنلرومالا ص رفومإ_ةمنيفنصملا نمعةياماريسك هنالئدب نسل هذعبامو
 1! 0 رجلا ان نمنوكي نازو<و ىدح الامه :ريغو (نومر ملاذاى رتواو) هاو كر يثك ثددحاو

 ةداعارا ركتلا (لاونسلا لعتررك )ضرتعمبا اداوم نانا نور طان 2 |ىق#اةكباحط#
 نههيفاملترركب ىناءةمراكلاوامهعو ولوالاو ىفاءل ارك ذل ىلع ناطر, وادع اصف ةرمئشلا ركذ

 (هيل ب تاهو ءاستمالا اوسوماهقتسانا رؤس نوم وبلعاالا اواو احلالاى م

 هلوةىفاكربغلا مزلك نمعمح ب اّدك فرعلاىفو هد رفتلادض عملا ن 1 مساعومغا

 اهدقع قتابحلا قنورك * قدورلع و هلل

 اهدلح ىفةلدخال توك هب هدنع ىرولا عماجم ت :اك

 كيكرعو# نأ ردت و عوج فيلات ىفريدقتلاو عهلاالا هيف نسل هنابهسفنا مضه هترامع وذ
 اذاقو ردو نودع ىدع ”_هنافلاو لا فالك قبىدعت الهنالترركد .اللاوسلاب ةعاعتم ىو

 ليلعتالن وكي نا لمةحواذك ىف ؤريمالا ٍتلاسلو ةمقءاط اعتبالانودةعافشلاوءاحرلا ده عناك

 ىلا نمض ىفىدلا لعج نيمح" |!( نمض* :( ضد :ترركيهقلعت عصيقةرهقراتلاةأرماتلخدك

 نمهيفالعرحلل لكلا ةمقرظ نمهوهواهزهدوصتالاهنال ىعلل قرطظ للا نوا عك مهنال هير رممعملاف هلا دو

 لصحشن هرم فهوهيلع ىوت هنا ىعلاف حاملا حرش ىف لع ءكسكع دقو ذرمغونادد وحر ش دايز

 قيرعتلاواقرامرذلا لع هلصاومالعالا ف رعت لا(قطدئاردقب فير 2 روم هيعهبدسوهنم

 هفقرشة ترق تلق هرادقم ْئدلاردقو ه-قفدعب ىلع انههتداراز وك و فو رعم نازي لاق

 030010 ل 252252525559592 رش شبشب شئ شْش سمج

 هلصأو



 رادقملا وه ردقلا.دارملان اءىلحلا ما مهوئوهردقةق_حهللاا دردقاموىجاعت هاوقك هميظعتي ىأ( مالسلاوةالصلا هيلع)
255555999995522 

 هردق صعب لاوول لاو
 دارلاوتن ",تحأ| 1 أ ل ءاجنل ا لا نمل عمدا مختنملاو ا“ غاوط_صااودووحونزرإ هئدلاريدقت هلصأو

 ل احلا 0 وأماالاب 4 2 رعت حرا دعأ ءاارأم اء ناكراو : تاكتحا ءلادك غل لك د ول _سوهم راعىلاعتهللاىب_صو لا

 - بعل هنأ نملدةاع :ىق أ _.اك مالعالاباهو صدت مهنالع امس ذامعاوكلذك سد اوةئاضالا

 سوه ءاعىلاعت هللا ىلقامسوءدهعو مسا ىلهنالىشي نسل لالا ال ماللاوةماغلاب وأ يذو

 ةاهماو لت م سادلو نسحأ ناكل وه. عىل عبهّنلا ىل_ص ىطصملار دق ضع. تقولو لق ناسي ساس
 قطصاوت 58 1 نفك لاح جا :رااذاهنأ ىلعارعأ ارعأ ىءا؟قاراميؤلاقاذك و ءاوسمعوقوداا وسن ,م مزاد الدنا ىخالو

 عجلادصتيبل هلال مل-_سوهماعىل عت هللا لص ةخسن ىقو(م ال اود صلاهيلع)لاقلاوىلي هلا طعس

 هزاو +[ 0 :وهريسخالاةرقفلا لوط مزلي هناو ىلوالا عجسلا,قذوالاهراهيلعدرب ى عيد

 (مار < اولمان ” (ريقوتنم ا توفاسو) ام ءظوعفرثك أ. .ساك هللدال_صلادا: ساو لهسه .ةرعالاو

 نكح امو ا دجأو هأ آمل عبو هنمحءا[ممث عما 5 ةوم هدءىأزعو مضلاب سفن ءى؟ مركن مالا

 ا اا ا ب !طخوأ هع ةءأ ملعلا هر كحام كس 2اوامانايفاوءان ءاطعأاذا ءقحماقو نملمك ودمتي ىأ(فوم

 0 السر َى 3 را هقصأ 4 ءاضانموهو فد هرشل اهماقمىأ (ردقلا كلذ مظع ب حاو 39 هنقاعتتاهللاو

 تك ا را
 نمةنانك ىطصاهللازا

 مشاه ى 6 سا رند

 مئاهىدن مىلافطصاو

 كمل ااا اذهو

 بسحلا قب رك اماو

 ىلاعت هللا ىبد ىذا | فووأ ءفوبل ىأ فدذ#< فوىلوعفمدحاو ةيمال جاو ةفاضاو ملظءلاردقلاو

 نيةطصملان ” 111 مهاب فذ >الفلمكي وممتي ىععوهوأ فا !اوألوالا فوذ- لاو ءقحمردق بحاو فورملوأ سو هد لع
 7 كل كالورامخألا ندعي ىأ ةيماهش" تلا 3 ' ىلع فوطعم بصن لكن ىف .<امودحاول هيدعتل

 م لكلالادرذلا 0 رد علا فاضل ال وا الا لعهردةمدئاعلاو ةاوصوس لاتتو لو كاوك هناوج

 نو ا لا ياا 39 رديف دلل ا كال هلءق م لم عصيالعيلا مطل مةرادصلا بستك أ

 نمضي هىأ( رقو نود 0 3 رو مايتم لبق ملل عهمزا,الفدرخ [ ىلا محام كلوقباوج

 0 00 عضو ,م تلذو» اذعمنمهض هنابنأ حبب ىولل_ةلالاعقأ نم م سدلو نهضت قياعت وه اءفوطعملا

 (اموما اركاو) ) مارتحاو

 م>) ىف *ىأنايسوىأ

 فيقحتلاب (فومل نم

 نمىأ ديدشتلازوكو

 بجاو) رقويلو لمكيل
 وتم

 ردقلاى[ةينايبةفاضالا

 (معقوأ ١ميظءلا ردقلا

 دعب ( هي صنم ق> ق)

 ىأ داصلا رسكو ميم ا : ٠
 2 تلا هضم 01 ط6 تل
 ميحلاب ( ليلا ) هماقم ب 0 نع وا 4 9 2 فراق 01

 ىلاعت هاوقلو سانلا

 1 0 6ع فاك 42 1 تابثاب باك ىت> قرح ةط_با ول هاعلا قيلعتورمضملا عطومر هاااا

 قءدا#' ءاح كام حار :|و ىباه-معيدعتل اماعط ىزأ را اضاف وهن راظنورك- 1

 دع :هديبالام ةلرتراصقالاو ريصقتل ا( ا ماكل همصنم قد قرصقوأ) مل_سوهد .اعىلاعت هللا ىلسص ءه>

 1-4-2 :امدقحو هءلعر لهب وهوهك رئاذ | مدقاوهبلعردةءالوهوهكرتاذاهنعمصق ليف 5 لاق و

 هد دك فر ةلاومسلا يع يوغا زل ىو ولا زاحلا ا ل1 تقي ىضنلا را

 سلا «هناهسدلاوو و «هأنعسصنمو : ماعونألاقأك ءاحصٌلا مالك ىف ضاغتساوةغالا لهأ

 ع 07 هودع هللا تملا هيدارء قد_ص بصتم ه!نالذو ةعفر وول ءىأد جسم نازو ب صنم الاقي

 0 مر او د_حاذا مصنن مدر "ميفردتلا ل يقوةست رخال ع قاطيو عج رااةغلهنالاو اذهىلع

 هأوعك الصأمهمالكف قدر: 1 لوه5لمعلا ىعع تبصخملا

 لقسأاءا رادع نم ان معو د ىدلخى هه أب صنملا م صن

 نر ةلاه-ياع عدوا ع ىلءدق تلا اوةليكاو بصنلاان نب 539 هوارومالاقرظتلاهيفاسصتلال هناككو

 ماقىلنألوقك

 تيتا رسله | يلا 3 7 ل
 نوك : ب( رفات لو 9 | همماو ل همصةقرفظ ةمالقر ا عك لواةرهص#ةت ىأ ر ةانةمالقر رن آس رعتر]وللا» 6 سأ عمدرو و

 5 1 2 1 1 1 ا ا ب مبا

 ا اعتاطمنوكلان : 0 الا قنعئرتدةواضو اءاعلانوكسو وءالثلار ءايز وكلب عصف ةالا اوهن.ةمضمقالاو عجسللريتخاو 1

 ريسيلارمالاوريقاةودلا ن 2 ةياتكوهورقظلان هطقسام مضلارةمالقلاو



 (انةال الامثال 2 |[ ناو)

 ع
 1 سس تت ككتكتكككما

 ءاوسفار طالا نم معا ةلاوهو لا نمدلاعفةمالقو فا ضملا فدح دعو ضقاحلا عزم وأردصملا ماقتم |

 لهأهرك ذاكهبصنو عار عطقلا لبقوهوهعطتقل قل ىماذلو رجلك رغوأ فظن 2

 ىلا نم مىقاد ,النوكم ةلاعقةنزودي رك هناب لوقللهجوالفدب زد ك5 ة.مالرغام اا ىلا هثفاّض اوةغللا
 رفطاهحصفقأ تاغله. .قوفورعمناس الر ل كل ال ام ااوةماهقلاك

 عوبساكر وغظأو لة نزد ر ةطلاقو رفاغأ ل عع جا مرورافظاهعجو ف يفخمال نكن نبلاو نام مضت
 ةيانك رهظلاةمالقوواولاداز ةرفظأ لوقي نأدارأ علا نايغطن هوأوهسرفلت عج منا ىرهوجلا لوقو

 سا ونون لاقأك ةراقحلاوذلعلان ٍك

 رفطةالئالو اهمكسأ : هاف 5 اس محلب ل دملاادعأ

 0 را .ة5فرظاو لالهلاهمُشي رفا |ةمالتب و نيهدةثملا اتا ىأ
 انخاشل ىأ (انا او )

 نمد كلذف) ْن رخاتملا

 نم رك ذاهيفىا 106 ام

 هرد-ق ميظعت تو->و

2 
 لاوقالا نم هفالكتهنع

 رص نهيق ّ

 ندم ا ههز ا كانط 03 همو هومأو ده نم تدان

 ا ا ار «ىذلاف كضعبوهو ل رفطظ تدعبأ

 ىل نعىنءل نك! ةجاح نع 0 اهتملق ىدظا ىب ,احاف

 لعل م ةمالقلالفهلانا 0 ىسمقت ل ]الفان مايك ار

 كل ارتريصقتلاو هصعب وأهلكر 7 ذب ناهقحام كل هقحشيف 0 هر لد قل 00

 ردذعل وأ 11و ا ءاعل ىلع صاخملا فطعهمزأب القل - :ةاناربأ ءاعموهد 2000

 فلاس جف اسو فلس ج (انفالسالامشلل عجأنأو) هودوال 15 ىععاذهو اريمك ىءعلوالاناب

 وهوءاملعلان مهمل : نمدارملاو سانلان ممدعتم لك أع مثكئاب رقأو كلوصأ ن مىضمن 9 ,موهو (لاثماورو دلي )

 .ىءلاحاضنا لاكشالا

 نة أىأ (ملءاف)ىدملا
 تطاخلا اس هيو

 (ىلاعتملا كرك !)
 ىنلامارك |اتدصق5ىأ
 (ىتلجونا) مركملا

 ىدفاك ىأمملا ديدشأب

 ل

 مهىدشتملا ئدلاةعأىأ '(كلذىفانتعأو) عو# ىلع فوط ءهرح ل < ىفاذدو قالطالاد: 0 1ا

 دار 0 نازوحوليقءابةيناثلات 0 || نادص

 0 ا وروص ل و ءاو النايب(ناقمن ا

 وهولي رمال ريع شاف © هتلثماوأ هناقصوأ هدا رفا ضعب رك ذب , ني «دقنملان مهل ةنيام عضوي ىأعجأ

 ماهقالا نودي جراما ىفهققدت مدعلى لكلا ناذة .-راكادار "الا رك ذل ل عسىلا ولعنم طامصالا

 وأ وذلا ىفو روك عاج هل مداسبرك ةنزدروصلاولق ةأ بااكوهق سوم قر اوىلاعلاك

 قولثموأ أ لاممعجلاثمالاواذك ل هر وصعأ ماعلالوةهنموةغللا ا ذاكدرفلاوأ اهوا

 لك لا ماب صعبا ةيمست ن هدأي لادا راو لاونالسر نيا هر ذك هل ههم نس روس 0

 مكسب هرثل | ىدععانههنا ليقو هي انا تكلا :الا نمد وهنيب قرقلاو فور عم ىلا رم لاو 1 اك

 0 احاعدرب وصتب هح ضوفدار 1اناق الان تان ا هلك قرارا ١

 رمْملا ل_.قهيلطامةدوعصل معلابو هرم أيءان لطفك حالا ن ءع-جرت ملاذاىأ( (معاف) هرثا
 ناوهيل مالكا ارو لذا وةنصالا+ قامامأريثكو هياوكوهنءام اه وطركذ 9 قد ل

 هلوة قب رعلاه" 0 ساق |

 اردقام لك قاب فويسنا 3 هعفشءرملا هذ اعاف

 4 .ئاعدّوضرتعمةلجى هواقباس هوه سقن لاعدامدعب (هسلاك مر ك1 لاقفمار

 هل* منو ود "لا ءابكنوكوهنءتلاساممظءوشلاوثسنسكلامر ارز عب هللا كلءدى

 اذهبازاحاذلف !ةدررصع وه. صوص ه:مهيلط اله هناءداقتعال هل هلا وسب همرك [هنالاق»نأزو م

 ا هلو5 أك هم كل 1 ةءةراعم طم ةلاق اك رك 1 لا (ى معلا تل ا

 ؟ الار هاءاع دلادصخ اذا

| 
1 
ْ 
١ 
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 دا
 ىلاعت



 .ع . م 5 مه يزهإاور * #2 'اوزإ ١4 ٠ ه»و 7 4 ٠ 4 .٠
 ثئجدقل ىلاءن هلوقامأوأ ءيظعاي ثوأاوأ ثارعأ ىأىاثل |ىئناهرسك ولو دا ىهرمحلاعتغي(ارماارعأ) ىالاس ىذلارمالا ىأ (كلذ نك)

 ردقا الاريسعارعأ ىأ مضب ونوكسةمضب (ارسعهيلا) ىوعدىأ ( ىتبدناميف) ىتعقوأ( ىنتقهراو)اركةموأابجعىأ ارمااًميش

 ىأ(ىةيقراو) ارسعىرمأن م ىةهرتالو مال_سلاهيلع ىسومن ءةياك>ىلاعت هإوق ىف لل. :اكريسيلاوهسلا نع ظفحلا نمهيلع

 ىقرو قب راك دعس ءايقر ىذرك ما هيل 'ىقر سوماقلا فو كاب رهودوعصلا ىن«:ىقرتلا نمىبةعلطاو ىنتدعصأ

 <١ ه . 0 .

 هكر حا أ| لو لةراشالا (كلذنم) اهنلمكحنانيبانلابحماو ضرالاوتاوسسل ىلع ةنامالا انضر عانأللاعت
 امءادتنا كلذاهل_+>نالةيئادثباو ارماكنيبملاىلعاهمدقتزاوجفف نيلوقلا ١ > أ ىلعةينايب نموهنع

 دحاوةزمهلاعتفيلوالاا رمأ(ارعاا رمأةيليلعتن وك: نالهتحو تدان راما ىلا م هتمهرلطب

 ناتغلابنا لماما بيجعواركنموأ مظع ىنءعوهواهر كب ىفانلاوىلوأ لوالا ورماوالا دحاو نوكي نا لم ورومالا

 3 رهشالاوه لوالاو ىمعبلط اييجعوأىدنع ارز مواد اما را ىأكوألوالاالا انه لمت لكلاو

 قاتلا لو ءاماو نايل فياكد قه :رلاو فاه رالاوباط#اءان( ا را و)ه_فنل مذهو عضاونهيفف 1 لهابتسا نال
 ردق | الابعصارمأ ى اك: الباريسع ىرحأ نمىنةهرتالو هإوقرسعدقوهمش غى هر ىنعملصأو فاطم الاص

 ةيزن(ارسعإ بودذملاهئمو ىنمهتباط ىأ(هيلا ىنتبدنام يف) هلاساميفريصقتلا نع ظفً:لاوهوهيلع
 كلان هريركة هيلا ىنتاحلا ىأىلاعلا ناك-!لدوعصل وهو ىترلا نم( ىنةيقراو)ريسعلا رمالاوهو لعف

 ةغلكلا نموهودت:لاسام كفيل .ةبىأةيرد_صمام( ىتتفلك اع)ةءاجالا باطيؤ ىلع حالاو
 قلك فيعضتلاب نان لوعفل ىدعتب وةقدعهتلجرمالاهتفلكو قاشملا فيلاك.دل او ةةثلا|ىعو

 دعاوةا قءاطمرمغ ىاددالا ةديصقىفت لقاك ى ملاك هجولا ىفريغن
 نود اغعاهناتلالءالا فاك ئااةمهشفلكتلا 0 03 هلاهجو ىحدقوتاةردبلل ١

 نمدل- قامو .طىلع || ةينكمةراعتساهسيفواءزفوافوخ (ابعر يلق الم) اقاشارعو(ابعص)ادوعصوأ ادعصم( قءرع)
 ىلع ىن_كالاكةىرما || رك ذالل يلعتوهولو ملا (كلذف مالكسلا ناف) ءفرشو هردةولعملااةراشاايلاعهلعجفو ةيلييختو
 كاع ناولامكل |باررأا قديةحتا اوهو 7 رقد نمهن_مديالام ىذتقيىأ (لوص أرب رعب ىدتس ةقشملاوهب وعصل انم

 ىتفلكام) ناحارلعأ لصأو ةبلاءال سردلار بر ةهنموهموغي ىح سطاخغلا ىلع مالاكلا دي درترير قمل اةيامااقو تسيشتلاو

 كم || ةغللافوهو لصأع جلوصالاو جراخلاوأ نهذلاىفءدارقدارلاوهناكمىفاراقْئَدلا لءجدانعم

 هعدقوانهابنم لك دارا عصيولء!دلاوةيلكسا اًهدعاقل اوهريغ «يلعىتببامحالطصالا فو ساسالا

 وأ لاف عع _صقع.جلوصفلاوةل_صقم رومأ بيده ىأ(لوققربركتو) رهاظو :عبام ىلع

 هجولارح هتمواصلاخ ىأ ارح وذل لعج انعم لصأو هيدي زراهظاو هصيخلت ئدلارير تو لوصغم
 ديرا ص اق ةاتكملا ىنءعربرحتلااماودبعلا لياقمرحلاوهريغهطلاخ ملام نيطل ارحوهنم عض وم مركال
 ىأ (ىشكلاو) ف اثكلا ف ثكىفاكذ# رخو ةقاتعلاةبانكوأ ةسصخلملاةاذكسلا هلصأو عدي
 00 4ك اكرافسعن هنانوهوتك مالكلا لعالدتسي لوعقم لع فوامعم بو سمو ةوج ار

 ىلق'الم)!ءأىلاعتهشلاو ند 0 رت ةامقياي را ترةتراف ريدا حاتم او نو ضنشتلا ناك لا هلص اومضاولا فلة عوتسم رأت ج رس ارح

 نوكسفا مذنب (ابعر | نسج ساما طور لاعب نمت فب صو هك هيلل صار ل بص ا
 اعزفو اوت عارضي |! تالا لد ا

 هححصالا خستاا نملوصالارئاسل فلا هنكادحاو امهانعملاقءايعرواوخىفاسملتلا لصق عقوو ( ل اغش - ه)
 ريرغ يدم سر فاكملاىأ(كالذ مالكا ناف) داوقلواا دوي نك.! يرقى ناثلاو ق# رااوأامىلا عجار المىفريمضلا مث
 ىأر- اكعناجو زو ول سوهيلعملاعت هللا ىلص هاب دهام ةررحم عورف د. يشن ىأ(لو دفربرتو)ةررةمدعاوةديهقىأ (لوصأ

 امفدأ ىهوءةيقدع ج(ىنئاقدو)ةيورد_بالا كرديالام ىهودماغع.ج(ضماوغنع)نايبل ادت ءىأ(ىفشكلاو)
 هراقنلا ةلدالانمةتءاثلارومالاىهوةقيقحلا جىهواهلبتالنايب( ىئاَعحلا معنم) ةيسدو لكى فدمهذ قدي امتاهلبق

 ماقملا ف هربخروهظ مدع عم مالاكسلا ىلع ف .ثكلا ىفطعىفىفا سملتلاو ىجاحم ادعب ادقوةياقعلاو

 نكلدعصةحردلا أقر
 زك رم ابة>حصملا خس كلا

 لماتف لوالا ديت

 زمهاو له-سوزمجب
 لله تلا ليقوعدفأ
 ىل_الا ناهنممهوديق

 حيدت ريغوهوةزمهاوه
 ىسعك ليها انال

 ىااردصم مضي (قنم
 أدردش ىأ (امعص !ءاعيرا

 فا .هلتلا مهوتاكسيلو

 ىءيهرأىعملان اكو هلوقد
 ا.عص قر تيم راق



 4 ماع ىنلل) هنابثا ىأ(بوام)

 ىأ(لو-رلاو ىلا

 ا ةقراعلا دودحلاب

 ةقوطعمو هروركةذر عمو

 نموأ نعلوخدمىلع

 اهنا ىلعب و-صتموأ
 ًاضيأ عدت ةلؤمخم
 رقاب( ةواتلاوتلاسرلاو)
 نال. ا ام دارملاوريغال
 امهل.قا1 نارباغمامهف

 مضب (ةل-اوةبغلاو)

 ناتمع اه دكهوءانقا
 ف اةعمتحاام ناتاماك
 كانغ هللا صامت رق

 صئاصخو) م وهيلع

 ع اة-حردلا هذه

 ةصيصخ عج رسحلاب

 صخشلاهبص- امى هو

 هيرملاو دارنا ةجردلاو

 تاحردلاوافزانهعفرا

 حموس لو تاكردلادّض

 ةيلعلا نيب جستلا ىف
 رومأالا نمهنافاهلق مو

 مث ةعلا
 حقب ةيلعلا ناوتيكساأ

 ربك مالا رك و نيعلا
 مالا نوكسو نينعلا
 مارملاةقفاومىفاثلا نعت
 هذ-هىو ىأ (انههو)

 اهفةروك ذملا عْضاوملا
 ةراشا مىااتهوميتتال
 44ه اهم) سيرقلاز ملل

 هع اوتازاغمىأ ( حيف

 ىلوالا ميلا عاشه .اهمو

 ه0. اناركو

 كا
 نبا سار

 همهوتم حيفا عجالدموحّتفب ءاحيق ع جءاشلارمس ل ,حوغلاو ءامهيق سسلءالخوةد رعب ةزاغمنيتحتقب

 هإوةوك ىقنومفوك !اهزو> ىف ود# لوصومةلصالول ىلا ا

 هفرعمو هيلع) هقالطاىأ( زو وأ عنتيوأ)ابوجوىأ(هيلافاضيومالسلا سو

 ةيقرع4ةرقحراص ىد اشم هك ار دا بعصي .الربعم ساقمركار صوأةظا اغلا فالخ ىهوةقدلان م

 ,هدهاشمو ىثكلاب كرد. ام ةرصاقل |لوقعلااهكردتالىتاا هلاوحأ ضعب هدا رملاوكلذك قيقدلان ال

 نعمات يلق هثعبلا لءةءماترسق اذا ميسال ةعباس /|ضصماوغلاى ه تسلفةيقا صلاةريصرلا نبع

 3 ىفوةةيقح عج ىهو ىثأ اق#ا 1ع نم هلوقعماذهىت ادب فيك ورار كلا هيقرفتغي , ماقملا نأل

 ىهو ءلولسلا باررأ هيلع حاطص|[ينطايلا ةيفصتب ةكردملا مولعلاوأتاين اذإ٠٠ نم كرااةيهاملاو

 ءاسؤرلا نءاهكر تن ءةغنالاواهتباج < ىتاارومالا يرعلا مالك ىفىهولوالا ىنءللة-يةانمريسغ
 لاتاكهيو+وورمالا ق>هيلاريديامةقيةىلا ليلخلا لاو

 اهنودتوماوتولادحترشاو : ىتقيقحتيجدقىفاردتلا
 اموفو ككل نايبهنال_.ةوهلءقال ناب ا ىذللب<ام)ىقو زرملا هلاق

 فصويو هب ىأ (هيلا فاضيو) هوك وا. سنو امس>و انا ذهق مش و ةلاسرلاموعوةمظعلاك هإسح

 سو هيلعىلاعت هللا ىلص هصئاص+هردا اركال مقو ءاد.ةلاكوهوهلءقال لد اةمرمغهنالو اولادقط ودب

 وأ) ةلاسرأام اةعىيلالامو صثا ةنلاوبويعلاك (هيلع عنو ٍّ : د ] ىب ايسامل هن حرصيسامهيلعدرتالو

 لد راما د رانا تر را ل١ ضارمالاو م ار كلار رمال م(ه-يلعزو<

 ءاوسهرصتيوه_حدعو « مكتمهللالوسرو> م نمأ
 ىلءافطع بصنلابىور(ةبحلاوةل#اوةوينلاوةلاسرلاو لوسرلاو ىذلا يعمق رعمو ) هلع ىف نيب أمك
 ريرقته سيلا فاّضملا ىلع. .ةو تقلا فاك ىئاقد ىلعال بام ىلءاهفطعر 0 قد ب لودقم

 رمثك ءانتبالهذهةفرعملاحلاىعدتساامئاوزاجنا وفد رعتل ا الروهشملااهانءماةهةقرعملا,دارملاو

 ىنلا ىلع فوطعمر ورم (ةيلعلاةجردلاهذهصئاصخو)ابياع ل سوهرأ عىل اعت هللا ىلص هتامص نم
 هبيلعىلاعت هللاىل_صانيمتل هإاسرلاو ةومشلاةسرانهابسدارأاوىقارملا ىهقوحج ردلاةدحاوة>ردلاو

 ءادعت الوهن صام صخلاوا ولك تان لاه مالا لقوهمئاصخ لقرار

 ىذلا كل | ىلا راش: هه( هماهما:وهو) حاتفملا حرش ىفديقمالك ىلءةيصاخوأ ةصاخ عه هريغل

 امالابعتم .هساسكأ ليةةديعبلاةز املا ورفقلاو هورفعحك همهم عجهماهملا روق 1 لو دوا كلج

 (حيف) تمصا:زاعملاحب مساك همدمهقب .ةرأ لك لوقت تاوصالا اهي ضع هؤوةءاهنوكلا

 0 رك >2 لاو :ةساولاضرألائ هوعاحيفو أ حيخأ عجل مومعاحوت دك اسءايوةروسكم

 ةالفيهتيوعصلرك ذامنايبهيشةيايثعةراعتساءذهورظنداهشتسالا| ذه قود هواحر ريم هههمود:

 ءاقب

 هنقوليالام اهمق - قيدق هنافتوبنلا ماقممةفرعمىفةةقيقدراظن  ىلعمفةوتزم عالطالا عسل هجا تحال

 مو هيلعيلاعت : هللا ىبصهيلعبذك ن موز قل خ كيكه 53 سوا ا عهقص» وأ! هود ءلعىملاعت هيا ىلص

 المح : الوأ هلاعجثيحرخآ قد رطب لك |[ لاهلك امةبوعص نامل ةصقلا ىلعةصقلا فطعنماذهو

 لد مك: هدمعب ,ةراغعهملورملادعب مثهدوعصأ رعو اًعاش

 فو-:> نهنودولامحلا لآ 3 انتو دود اهنا لوصولا تع 1

 اذهوامعداميظعا مآ تغاك كنا تعز فيك ىأردةملاؤسراوج مهنا ليقامسجءل اهنمىذقباممو
 حصن فيكو اا .ةهماهمما> قال جات مع كل أسو ب عصيال وك هنأب ب باحاؤهميقدن وعصالمأ

 فحخصلا4ه_جوذي وست :ىوسب او>الالو لاو ءللهح والهنا عمواولاب هنارتق | عم مردقملا ل اناوجةلعج

 راح)
 ةعساولا صرالاك !ناسمالتلا



 (اطقلا)اهةكلساذا سو هلا ةزافم ار يفر احتدقكىسبنلا ىوذ ماهفا اهتفرعمليدس ف ىأ (اهيف) ريحتتىلءانلا تشب (راخت)

ار وصقمى اقل اعاقوهو
ال ىف ل-كلاهيبرض» ريط

 ١ 0 لاةيفةيادحل

اوهمأ نار يهربمطومد_صقد_ةجيملاذا فا فاخك راك راح (اطقلااهيفراح)
 فورعمرد اطاطقل

 نمءاملادرتاهنا لاقي ىتح ريكمتلاو تاملظل | ىفءادتهالاو نا اريطلاةعرسس ف صون ىهوءاطق هتدحاو

 | نمىدها ل يةةلثملا_,ببرضاذلو:دراوالوةرداص ئطختالفامتلمل نمدوعت م مانأ ةريشعةريسسم

 نانرغلان مى فلضأو « اطتلانءعسيبتلافىدهاسانلاو ” ليقاكاطقلا

 ةيادفابا, رآأل ضب امهنادا رماودصقملا اذ_هدعب ىف ةغلابلل ل ع.يش رثدآليثمتلاٌلخاداما اًدهو

هنعلدراوبةخسن ىو(اطلا معرصقتو) ةرحح رضت ىو ةراعتشا لا ليقو هيفريحت#و
 حتفيرصق:وا

 مظبةوطخ عجءاملا مضياطتلاو لاطد ضم رك دن مدق عراضمداضلا مضو فاقلانوكسوعاتنا

اساهملعبالا وك وأ هتعس عمهماهملاهذهنأ ىنعملاو نيمدتلا نيبام ىهو اهحتفوءانما
 97 ريسغواهكل

 ةخ_ىسلاىلعو ةيددسوأ ىف ىنعماهباي واط ادم نما مق ىثاملا منعروخصو كوشتاذةرعواهنوكل

 ىلءوهوأ ا وطاوأرماملاهنعز>عل اىنءعاتعاهرصق ىرخالا
 هلوةدح

 وهوأ لوثمتلاوأ حيشرتلا لجن موهوالصأ كا تالاهنادارملاف رححت اهب بضلا ىرتالو

 اهنعةزحاعوأ تاكرحلا ةٌعيطد|هيةراك الا ناوهيفاكامةب وعدا راف لاح لك ىلعو ىرخأ ةيليثع

 ابيفمالعاال ىلا ةزافملاوهو لهم عج نونمريفع ورم( لهاجت و)هارتساكدي رحتلاكهدعبامواسأر

 هلهج ولها ىلع كام <ام لها سوماقلا فو اضدأةزا مالها ل..ةوانهدارماوهو تما فاك

 هلوق ؤةديسنب|لاقو ى-بثنا عمحالو ىذبالوا بيف ىدتجيالدعق ك له ضرأو هيلاهسنال هت

 عمال ل عفو لهجمخوقالا ةياغ رثكيدحاو هل سل هرقل هاعم انموقل هام نععفصنل انا د

 صضرالا مسا لي نايلوقلا ىلعو نال ظن هيفو ىبتث | نساحمو حمالم لبق نهوهف ل ءاغم ىلع

 وأ ل_ءافمىلءادارطا نأ عمك ةلعةمو لع ممنال سامقلا ىلءاما هى :صملا عمد عمجالو ىثبال

 هركذامدي ربتلق ىل-ه<ا ىلء كال هحام سوماقلا ف هاوقىنعمامتاقناف هدنعلذ تدثنوكي

 ىدشاام عوقو ىصتةيالبرعلا مالك ف نوكتونامزلل نوكتلعفمةغيصنا نمّةيب رعلاوَةْغلْلا لهأ

 نعهيدس هقلختلا ا جءرملا لعك ىأةلخدم وهني دإولامهوقك ل عقلا عقيم ناو هبلاوعدب وهنم

 هفرعاوه-بب رعلار داون نموهوهدإول هلام قميلاليخ وءدلوىل ربا هئاقب ىلعهص رحلالبخ وبر ا

 كإهى_عمبوأ دتجملاذالض عراضمةمجءملاداضلا مهكوةيقوغلا تقي لضت ( مالحالا ابيقلضت)

 ةراعتسالا ىلع مفعمة دنهمريغلوقعلا ىأ ل قعل | ىندعماللا نوكسوءاحلا مسك ملحعجمالحالاو

 مالكا قنوراهبلي زيهنالمالحالا ىذ ريد: نم نس>ًاوهو ىزادمدا:ساوهوأ ةرل دختلاو ةينكملا

 مناىأ لءافلل مدت( لءلعب تتم نا) ديعب#ي وعصلادارااواهب اك أن ءازا#مالحالا لهجه

 ةووصنملا ةمالعلا نما حتفب اءولو وجال هاني زوك وا هليادءا كول -وااهكسمتلةيادحلا اه لصد#

 ءاسنلاتلاوكه.ىدتبيهنالاضب أل بلا ىنعمن رك: وامص: تيمساذإو امبف رعتل قدرطلاىف

 رأن
 هيهيسملاةاضاللهجدض مل-عولبحلا ةمسانلانهةيقافناة#فيطل اهمخأ مءاوهو ارخصافوقىو

 لو#:اكهيعمشلله .شملا فاضندةو ه: ءاملان م4 ىلءىلصالا »هذ « هلوقك همثلل

 ءاملعل ا نمرعبكدال 0 جعلاراعت_اهنا لوقت ناكل تاذلاردلا ءامدتهتا رشرول

 | ملء ورعب نيب و تدمأ | قهبرعست كه راهتشاوهردتولعل وأ اعلا ف لء>نالةلاقءكهملعب سانااءادتهال

 ّ؟ء . ءو 5 م .٠

 هسسارقلءهباك د هءادلا تل ارخص ناو

 هيوصنب ىمسأط رمز انمىدهاوه

 هخارف رك هنا ليقدقو
 ةرشةريشمءاملا ئلطنو
 عجرب ههدريفرثك أومانأ

 رحغلا عولطنيسب اميقف

 الو سمكلار و-هظو
 ادراوالواردا د ئطذ

 لو-ةو سذج مءاوهو
 هل-ةئامىلع ىوهوج ا

 ةاطقعجهناهريغىلحلا
 نالصالاو زودت هيف
 لهاغأىف فرعراطقلا

 داك الم ءائ ناظم
 ءاملا تأراذاو اهم

 فر_تفاطقاطةَتلاق
 لاقباذملوءاملاونديرعلا
 اطقلانمقد_صأ نالف
 داصلا مضي (مه”و)
 اهيفةخ سن ىف و(اهب)

 عجعتفف مذ, (اطخلا)

 ىأحتفو مذ ةو-طا لا
 وأةزاعملاكإ قزجعت
 نم تاوط#ل هريس
 تفي( لها و)ءايعالا
 اقطعءاارسكو ملا

 لهم < وهوهماهمىلع

 هيقلعال ىذلان اكل

 تف, (لضت) هءىدتوي
 كلهتو ع.يضتىأرسكف
 حتفلاب (مالحالا ايف)
 ىأرمسكلان-4ا مج

 ىأ(دت#تلنا) ]وقعلا

 حقب ( يعمي ر مالحالا
 لوالا قماللاو نيسعلا

 ىناثلافنوكفرسكيو | ؛
 - ثم ع 1 - ' .؟ 8 3 3 - 3 .٠

احل برغأو مولعل |نم عون هيدارملاوأ مواعلا ىءعلعلاو اهم معي ةمالعبىأ
 هلوقبرخآش <هدعبأو للا ءلاردارملانارهاظلا هاوقب 

 معلاكلعبىأدكولاهيدشتلا نمهيشملا ىلا هنهبشملا ةفاضا نم ىحتدلا لاقوا موس ةراعتسالا دصقام هالك لج لعلو ةبارلا هيدارملا



 ىأ ةلمهمنيس (ديدشراظنو)

 اهيقوأ اهعسىأ (ام)

 (دمتعتملنامادقالا)

 وأ اراحم ماد قالا ىأ

 نقد هون ىلع) اهءاعكأ
 ىأ نمءاي , 6 هانوهللا

0 

 ىيقحتالان م داردللا

 هلكاتف عمىأ(ىكل)

 داك لاعبا ءاذقأ

 ن-هنوكينأ امنوبق
 لاقلا تلام_-2لالا

 ال)لاو_لاتلمتو
 مزال مسك (هودحو

 ناىلع -!طاهم م علو

 ةفوصوءامو ةلءالماللا
 ةغيددوهوذأو دوموأ

 اطالب ة سن ىفو ملكتملا

 ناد_عببالو ديعب وهو
 ماللاعممب ا طءضب

 ع ملاديد شنب و

 ر وهج هيلع ةيفرظلا
 ان لاعت كوقق.ءارعلا
 دوجوهعنعهياالا اوريص

 دعب هيام نق
 نكلري->نالصالاو

 هلوقو هيلا انرشأكرد#م
 هتوجرب قلعتم(كلوىل)
 لاو بلا اذه
 اممدسي ىأ (باوحاو
 مدقو تارمربغر تتوضأ

 بدالا هثالءاعرلا قد سقت
 لاؤسلامدقو بحتسملا
 لع مدمهادوج ونال

 نم) ةفوسشو بارما
 ىأ الينا (لا و

 ىقعلا ف ءاطعوءازج ليصحتو ىأ (باوثو)ايندلا ىف 1 امو لاح سيطول ا: منسح لوصح

 ا
 ديدشتفمدكفحاقب (لزت) لازم ىأ عذرلاب( صحا دمو] باودبوص ىلع ل ماثيو ماك

 سكع تحتفي ىفاثلاو نوكسفرسكب لوالا لعن اىلاعت هللا هجر فنصملا ةرامعفل-.ةو سن“
 وهو ركفلاو راص الا دك راثنلا(ديدسرل ظ :ه]ىلوالا فالخ ةهجو نمل 1 ناو وهوروهشملا

 ه--حو ةظحالملاو لو هلا لمص>:الوق عملا ةامحالم لمقو لوي ىلا ىدأاة هولعموومأ درت

 لمعلاولوقلانم باوصلاوهوني_ىلاحتفيدادس هلامديدسا اوهنهذ قرضا لا مول عاودت سفنلا
 داضونيتامهمءاحو لادب ض>دإا ناكموهو ماه مىلع فوطعم(ضحادمو) رظنلاءلصتتلنأو

 ةراعتساهنقو هوو لح ولاه اك ن ءمادقالالب زياممووفوىشثاملا طوقسوىازلاو هو ةمحعم

 هلوقو طوقسلل ةيدؤملا قلازملا ىف مدقلا ةارب اهتقدو بلاطملا ضومغلاط#لا ىف عوقولاهدشنب ةيكرص"

 نيطااىفىازلاوهولازلا نماهحةفوأةمجعملا ىازلارسك ودع راطملاف رح ست (ءادسال اش م
 وهو مدقع-جمادقالاو ىوكدي رخوأ ع_.ثرتو ضح ادا ديك أنوهفاطلا نع هن ز رح مددوكو
 ةكردماناهذالاى لوةعملامادةالايدا ريما نأ ن ممل. قامو اطل ةرثكل ةيلمث 0

 ابتك اكر تال ل ةعلل ل_جرل اةراعت اودي دسريغة رع رصت ةراعتسا هنا ىلع ما رملا ىلا داصدإلا عماد
 ىقىهومدمعلا نملاعتفادام“ءال (دببأت ولدوزعهللا نمقدقوت ىلعدمتعت 1 نا) لةعهل نه ىلع

 ضخ ادإ بسا:مىل_سالاءانععوهوهيلءلوعيام لك ىف عاش مثهيلادنتسإ وهب أك ءاما لصالا
 لبقو ةعاطلا قا لدق و ةعاطلا ىلع:ردقلا ناخ قيفوتلاوةدروت

 لاع“ فا قاع الا ناك قولا نم ليعمت وهوتامحسملا قد ةر | تنابسالا لعل اوربي د ليهش

 عادباو هتنادحوىلعتلادلاتار'الا راسا هنا تارتعلا لون مهلصاب قدوأوهو رك ذاع صخ مث هذ
 وهود الان مةناعالاوهن وقتلا ديدات لاو ىلاءةهنمافطارصبلاو عمسلاوىلةعلاكناسنالا ديف رعبام

ّْ 1 

٠ 
  5هعقوت د

 رول هم ف ذواصةللاتبسا ا ل و

 اوقيلالضلاوةريحلا لي.ذتنس>ًااموأط تو لز:دسانوهقيفوتبهثلاهنعن 1 نانا ىنعملاو ولا
 هةبوعص نمل ئاسال ركذام ناك ودمت: ملنا هلوقب ضحدلاو للزلا لبيذتو خلا دوي
 فيفتو ةراحلا مالالا مسكب ( هتوجرال ىنكل) ءاوقدهعقد كرد” ساهتباحا مدعب ر عشب ةريطخرومأ ىلع
 ةير هكملاامالو مملادي د شت ماللا تف, سداوةفو دومنوكتنأز وح وءاملا اد اءلاو او صوملاام
 ل 1 اا رزطرأ مشرد قاع عمر در ,غاوراحلا وفلكتلل ه>ايّد>ال

 سدس توغلا مدعل لمومىجارلا نا مطلانيبوهئنب قرقلاو هاوصح ىحربام بقرثدملابع احرأ و ريغ

 (كلومل) ىءيطخىل رفغي نأ عمطاىذلاو "لاك هارد الا ىندعامهمم لك لمعت سادقو ل احر

 تحل لا اذاو للك ىف ةارواطمراشالا سلو ريا قدسفت اديس ءر ما نالو ماةلل نقب طأفشس سقت مل

 رثؤ. هنا هسفن تفرش نمالاالوأ املاح ارت سفنلان ا نمليقا-الرءكءاعدلا ىفهسة:ءرللا مدت

 هلوقل رظانباوثلاولاهنلا نال ةرمربغرشنو فلهمث(باوثولاون نهباو4اولاؤسلا اذهىف)هريغ

 باث نميباوثلاوده_:هلعاف”لوانتلاولاذملاولئانلاكءاطعلالاونلاوثل هلوقل باو اوداولاول
 نموانهدار او هو ؛اهنلا قاكري_ اهصصنعرشلاو فرعلان ل رثواريصكعاز هاو اوهو عدرا ذا

 هداج رس اهتم لك قلعت مح زوندي5 سدللاةءدقو نيج ولا ىلع هلل :أمب

 ءاطعولاو:لئاسالو هيلع ب اوث هاوهقت_صال هللا نمءاط ءىملاعت هللا هجر فتصل نال حا ااتلا لمعي

 هل-عافك 1 را لاذلاو باتكللا اذ_هداحالهسستل باوثو هاو هاوصول
 وعر ل ىو رخآتاوثلاو هاو ل اتا لَ ا ا هءامع لاقل ان االو الادحوو

 كو رخالا ا ىوك دلال اواعلا نمر دانا نآل ه-ةءاحا ىل_عملاعت هلاد-ر

 ار ءرد ةاضالا لاونل تاون عستلا ضعت قو ةتاع كيلدالدنا نمل تقانمل هع والخ

 ىاثلا



 ا

 مظعلا مسكلاوة-ئرلا فرشرد- ةلاوةيدسسءابلاونيدتلا ب ؛رمتلا ( مسجلا هر دق في رعمب ) ىفاثلل

 مسح اردقلاو ىدك اب ىون :عملا مظعلا هيدشتب ةراعتساوأ ل سرعزاكت نا ىلع يظعلا قاطم هيديراف م حملا

 9 0 اصتاديرأن اورهاطهيلعهفطعو دعب 1 رباغمر عقسأخ !اوهللادذ عدم ةرولع اكن

 قاضا (م-اظءلاهقلخو) حامل |ضعيبهذام_ممملك ىلاو ماعلا ىلع صالا فطع نموه"

 لاعفالا بة ءردصت سفالة كلم هنايدوفر عدو ةيحسأ اوةعيبطل اوهوافيفكهيناث نكس ونيتمضد

 سقما نعور ودذ_صنو لاود>الا نمراقري_غضراعلك ةكلملابج ركدو رو ردقريع نم هاون

 ىلءريصلاك ةيوعصيناك امتاوه_باديقبوعئانصلا نماهريغوةاتكلاك حرا اولا نع ردّضدام
 قالاو ندرلا اكلت ل سملل قا اواقاخى هس الهلك# :ركقترمغ ردصاماذك و تئاو* لا ضعب

 قانا نسح وهلا ىو ةيدا سانا را ع : لسا قودت نوم منذملامظعأ نم 0

 تا ماس و مع ل لكلا و كاف دالك قالخالا مند وهيا لات هللا لد ىلا ىق رادو

 وأءاوسام لك نعهدرف هاو هب كاعت هلإ اهض2أم ىهوذةصي ءصخ < (هعئاصخ نايت 09 هيثمالكلا

 اموة.قيعحةقلط ام صئاصخ ىلوالاو هتمأ نءوأ مالا اودالطلا ريلعءايدن الا نمههريغنءهدرفنا

 رد الا ىعمع كا اكاالوه.درف 7 هام ىععالهم اعلا الخ صاخاو هنالةصامن عج سيو ةيفاضااهادع

 لهأد_:عسيك ا رتلا ضاوخكو ءامطالا حاط_صم قديدحلا سيطانغملابذجك هيدس رهظ»الىذلا

 صن ءاصلا ىلع مالاكلا عنمن مديققأ ل6 ماع ضعن هي | بهذامو حا“ ملاح رشف لصفام لع ىاعلا

 هنأ ناحل اصلا ىفاكعسيدصريغ ليقولواتمهنا ل-يقهتهاركوأ ةيومنلا
 هركذ مري امانا كاو رظذه سيق :منيعالاةدئاخو همال عزنك هيلع مرام ناب فاللا ل ليقو

 تعد سموه امو عير ىلع هتاحو زةدان زك عو هرم اريغل دباكذ را م-هوت عدن و ًاهريغهب ىدةقبالثل

 2 قل 1١ هاوتفاذهت ةرعاذاو مال اوةالصلاهيلعهتمأ هبت صتخأامابيف لخدي امر

 هك :رعاقا,ممدر ةدرؤ هلك نودا ععومجعدر هب هنادارملان ال مال 6 قولد ىقهلمق

 2 اص ىلع قوطعموهو فورءملانيدلان نمهيدرمال عاطو ودهعل ىأ (ه.ىلاعت هللا ن اديامو)

 هعمدارملا |و اناقة دم ىدذلأ_-اةرو اما .ءدالافدرودقوال ناب (هقحنم م) هردقىلءل دقو

 انهدارملاو > نالم ظالاردلا اك هيلع هرالض غن هتمأ ىلع هلهللا لعجىذلا ق< وأ هتلؤئموهتنتر

 لد ايامديدا ربنأز وكوت د ىععقحن م4 :مأىلع مل_توهيلعىل اع هللا ىلص هلا اموهَو خال

 هادا نال ضيعبتلل ن منان لوقلاك ف لكنه يفو لذاك ل !دلاهمي ةحتباثلانيقيلا ن نمل طا |

 0 ةرآوهىذ /) لعأت ؟قوة4اسنحدار اوأ ءةوقح عيج نابي ءاعداو زلة يناس تناكولف مومعلل

 هاد ددح اهادعاثال رشدلا قو ةحن ماهريغ نم عادلا ااوةحدام ةق-ص قوقحلا

 نوك نآزو<و قرعلا قارغتسالا وأدهعلل قوقكا فد رعتق فرشلاو ولعلا ىهوةعقرلا نم عف ةراو

 ذا لاجالا قب رطىلءهنايبدارملاو هنامام“ ها رك ذلارابسم عقرالا صر ضخخو وسلا ةلعاط ل حل

 ناةيثسالا(اناما 0 اننا اونوأ يذلا ن ةيثسملا رص اهنع ق ومص ليصفتلا

 هنأقن لهيقةرمشالاغ قع امل ع م او نكح ,ةساوح رفك نين منيقيلان ملا

 هبانعقماغل تقاكماعلا نودزيةيلاعا لاق ا ةأذلو ونامل .ىفانلا ةلدالاب

 ماكاو صن أوةدايزلا ل |. ناعما | لغل 1 قوةدانزلان همراعقت ادادّرب ل ىذاقلا

 3 هر لق فب رعمأ الم لعن | انه ؛ الاهثلاهجر ف هما سدتقاو اخهديرأ دلةحاحال هلى لص قم23

 هل_ئءاضق فب رد لا هقوقحنايدب تديهم هنأ نوكاوأكلذن هيد هبئذلا هدطئاص+و

 لا هردق د رعت )

 نيتمضب(مظعلاهقلخو

 اسس ىأ ناد 06 نكس 5

 ناي 9 ا

 هل اضقىأ (هصئاصخ

 مهتم ىلا) د

 ق)هقلخلبةىأ( لبق
 مواهملانمو (فولخت
 هدعب ل ممدوحو لال

 تنأذ هىأ (نادئامو)

 (هييلاءتهلا) عا :اطدام

 هعحن 0 وى

 0 ىذلا

 ق-كل|ق--دعبىأ
 ىاغتم ( نقتسلا
 وأ تدثيل ىأ 52 روش

 اونوأ نذلا) نق
 اناةياهنومن ىأ(ىاتكلا
 (دادزب و)هيءاملعلا دي رب ديرب

 اونمآنذلا) كلذ ىأ

 وأ ماوعلادب رب (انامبا
 هلوقمثل-ءأهللاومعالا

 كارت ل0 نهتم
 نادي وهردق في رعت
 لو (مآو هصئااصخ

 لءفأ ىبكلىأ ىناسماتلا

 نةيتسلو هرو-حرامل
 ةحمعلا خسال فلا و

 واولا اهيقدج ورش مح

 3 طاع أ



 اك 6 (اندو

 ام لل->الو ىأ هنوحر

 اونو أ نيذلا ىل -هللادخأ)

 قائيملانمىأ(ب ىاتكلا
 نيذلا قامثيمهخسأ قو

 9 ناد باتكلا اونوأ

 تفي (هنطب 3 ءاملعلا

 لل باوجهنأ ىلع ءماللا

 دكا هاو دنع حان ىذلا

 نذلا قاثيم هللا

 رو لوما مقاما
 ىلاعت هللا ىل- ءدحجرمأ
 0 0 ءاع

 انشأ (هنومتكي الو
 ماقمال مسا :ااوهودت م

 وهو باح كالرممضلاوأ

 ىو م ارملا ىلع لوعتم
 باط# ا, خىنلا ضعب

 ًارةدةوم_.توهدامهق

 ءايلافباتكلا ةعرلا امهت
 ةياكحءاتلاو م-متيغل

 ةياالا ةمثنو مهتطاخ

 ءار و هود. :ةاهنم ىنستقللا

 ا:ةهباو رتشاو مهروهظ

 نو رام سف اليلق
 ىلاح:هللامرك ىلع نعو
 ىلع شادخأام هوحو

 اوهلعتي نا لوما لهأ
 معلا لهأىلعت_خأ ىتح

 اوملعي نأ
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 | ناك ١ 1 ه1 اقر وك ذا دتمعتا هتقاول هتلاسو ةيقحناتاكلا لهأ ن قمت ىةحتبهصئاصخو
 | ىراصتلاودوييلا با كلا لهادارملاق دماغملا نم ملسوهياعهللا لسد هلام ىةحّب هتمأ ن مني نموا

 ”كلا نمامهريغو ليخفنالاو ةار وتلا ادكلاو

 عاج :ادردعال مالسلاوةالصلا ميل ءايدنالالاوحان ملعلا لهأ عمي هاومشو هةمدمعت 31 نإ

 ماعلا لهألانكلا اونوأن ,ءنلانءارحالاةيدقو لسيق 0 ؛[ ناو .ارقلا مظنلا ىءم

 هخمضتام نقيتالافدر ءتلا اذهنا ىعملاونينمؤملان ممهادع نممهدعب نعو ثد داو ريسغت !اب

 تناك 17 !| وز رك لعدد ررااريغدص#ي نا سدنقملاز وكر هماوعلا ايادي ز ردو العلا
 هدنءامهتقفاوأ ناتكلا لهأهنق 2 .:ساامم هنأف ر تع هعشم ميول موحش رخددع ق تدر وة ”الاوزد

 مالكلاو ناَضَعْلاَة هد ا | ادد الا د ىو تللدب ءومادل هر ءنامادادزاو

 نامياكسلمالءاوةالصلا مهيلعةكئالملاوءاي هنالاناميانا قالذاهرك ذله>احالفر وهشم هيو

 رصحال سيلر ا ذلا_ءالؤه ضي_صتوةب ةامدلا-

 مي-لا فيفختو ماللارسسكب (اذو) لوصالا فنيياكره اظوهفهيقلاعالالوخداذ1ق نآف مهرب دع 5

 بانكلا م هنمداقتسملا هه 0 هنأت ةلعوهو ماك .ثاعلاريدقتو ةقو صوم اوأ ةاوصوملاامنم

 0 هأو وأ اقاطمماعلا لهأ اضيع هه 210 اونو [نيذلايدارملا (باتكلا اونوأ يذلا ىعهللادخأ |

 رشنبو+وىلءامبلدةساد قوة الاهذ_هقريسافتلاد- اوهاكدوريلاوأ لو زل ىفةمدقتملا بّنكلا

 اماوءاسْنأ مهعأىلع مال كاوةالصصلا علعءايدأ الاد أ ىدلا قاع .لاودهعلا ادا رالاوملعلا

 ذخأ|مدارملا ل -ةوهودكو بئاغلا مك ةمدهاشلا غاسيلالا سو هيلعيلاعتهَنلا كا لاو كرو
 انعهراورتشاو مهر وهظع الور رن رو تكلالو سان الهن يمل )رذلا اعراب ؛ربثساا مو دهعلا نم

 ىلاعت هللا ىبص ىننال أ , وصاملاناريمضلاوءدارأ ا ,هقابةيسانممدعل همام ةيا الالح1 (الياق

 ىلاةحاحال# :هذالخ ما اظنلاق ناك ناو ىللاعتهللاهجرفن ككل مالك قيسامم هملعل إسوهي اع

 : الخلا ناكل ارك باتكالامهل قو لءةاكرك در و فاركتلا «ملعةنابانه لوقلا
 هنالامأ هل مق نع را أك هنومتكي دك يلوا: :اوأالوخ داس وهي .لعىلاعتمتلا ىلص ىذا رمأ هيف ل خد و

 ةيلاحاواولا لجل هنومت كيالمهو ىأ ادتيمردق5ب ل ةكت سيلوةيلاحهنومّدكالو ةيباوجتل+
 ىلع فوطءموهوأ ةاح ذاادح راك تدثملاعراضلاط تسي ءاوناه>ولا|ميؤز رو ةيفنملالاحلا نال
 هدءاوةقيثذكرزلالاو *(هبدل ممل# ] د بوصأوهو ل فدك. ..ال قدملا باو كاوبا وح +وهقباوحلا

 اهراع ًارصق عمةمالاهذهلازنا ناو ةيافكضرفاعالطاو امهف هللا هحتم نا ملعلا ب

 لاودقو سائلا ىلعماعلا عضل فيذصتلا كرتولف همثك لال ملعلاو بهاوملاف ف ةرتو داندزاق

 هلوةتاقناف 2 ,تناانا عتملعاك انامملع ءارودلاقو جلا قايم زد اداو لاعتملا

 ىقلاق ريثالا نيا نأ الا لمت عاده تأق 1 ردةموأق ام تلا: نم موللعم ف ناوجو هلهدتم د دمل

 اونوأ نذل قاثيم تاذ_خأاذاو ىل اعت د هاوقك مسقلا هن ىف ل .اعةراياهالم ظ هان رعللن اء هدم !|

 روطلا عدو ذانعفرو و ةاثيماندخأ اذاو ل ةناالا 0 لل تكلا

 مقاثيمانذخأ اذاو ىلاعت هلوقك نب رمالا لمة<اهدعد ىذإ [نوكي هات و ةوقبو ايد ؟ماونح
 ىد_-هلاوتانيبلانمانارثأامنومتكي نءذلا نا ىلاعت هلو5 ةد" الاءدهىنعمىفو 8 ءامدنوكفسال
 نياباهشلاىدلاو خب تلا نونعاللام معلا وهللامهنعلي 1 اوس امكلا ىف سا الانمب ءامدعب نم

 ” 010922 تكاد علاق لية وئراص» !اودوهلاق تارئاها ةعاسجو سا امع نسا لاق رجح

 صو. ةتال ا ظفالاموم_هبةريعلا نال باوصلاو هو ةماعى هل يقو ةارو !|! ىلا وداع لاقت

 ةدكص مهمّكو دووملاق تارنأ /مالاقو ىلاعت هنا هجر فدصملااه هركذىلاةبآالارك ذم سلا ْ

 8 فيلصل

0 



 نس ماششه نسل جس ع ْنماشهو هو (هياعمءار رقد ىلا «اهللادجر هيقفلا ١ أ نيماش هلع ملولاوباهنانث دح) ىذلا ثيدحالو ىا (انو)

 راع مادا ةقلا ان را ساأدنالابةلاطياط ىرق 5نمةدرق سود :ىلا ةمسن ةمجعملا نب ثلابو فا هلاو واولا أ "قب ىدقولا ىملدنالا دلاخ

 لَم و ثدهد كا ىن“ ءاغ م:بدالا نونة وةغللاو ةيد 0 رحلاو وسحأا :ا فرهمو املا ىلعأ رةونونفلابلغتشاو ةثامعيراو نعد :-سدلو

 مم او هلوصالا قرظن لذ اكو راق .اهضعي فن يغنصملارا -ك ىلءدودر »تا يلت ءلو ناقنالاو طء_ضلاىفةءافزاكضايعىذاقلا

 نيناعو ءسةنسةرخا الا ىداج ع ىتاموا ههريغوهسدن لاو غد ارقلا فرعي ناكو فراعملاٍب رصف قئيعستملان مناكو لازتءالاب

 فاقلاوة>ودفملاةد>وملاع ظ لان 5 هوه ند ءابفرعي ىلالهلام ا هنبدجأ نس ماشهو هو ىفاسمل" !لاقو ىلحلا» هركذاذك ةئامعبرأو

 هةحودقمو اواهدعب ةنكأس | 0 ا ا ل

 ءاهىضقولا قدرولةمءاتو ميول ءانالا ىلعل زئام تانيبلا و ظفللا مومعلاض أ اهيفةربعلاواهريسغو لسوهيلعىلاعت هللا ىلص
 0 اننا ءاماودو نمةيناثلا هب ؛ الاق هلوقو ناقة اقنلاو ةيلقعل اةادالا ىدجلاو جولاو تتكلا| ع نممالسلاو ةالصلا

 دمتءانيذلا هحو ش || هقيسا لاز "الا نعالا :ك.!!نعرخأتمنايملاناىنعب ىنعملاداسفلانل زنالالنومتكي هاوقل فرط دعب
 اذهىف مع لقنلا ىلع متككلاب 0 رسا ىب فالسالنيبوةاروتلا فلزنأامنمبولزت ااعداربنأزاوح مري وهو هيلع
 تركو نيولكلا 2 امهنملكي هتلعتزوحا ذهىلعو ل سوهس.لعىلاعت هللا ىل_صانيب: 5 نمزىفاوناك نيذلادووملا منك

 زنا تاناوللا ملا ه2 وهماللا سكب (الو (١ لات فرد لالوجسالا هلت راد لا مغنلابع ءاعدم ىلع لد“ نأ

 ىلاعت هينا هجر ئىداق!| (!١ فو رعلاثدحلادهازلا طر علا ماسدلا (هّللا هجر هيقفلادجأ ني ماشهدبلولا وأ هن انت دح اضأ

 هياععاملا رركستو ةثامءزاحأ نمنييوهنم عمسن نمنب؛ خو هلا ندد ل عمتجادقو فنصملاخويشذحأ داوعلا نيا

 ندر ظفاحلاهركذ ني. ونين اةنسءدلو وهنا مسجتو و عدس ةنسةمط رق قولو هل +2 . ملوءاضقل هيلع ص رعنموهو خيش

 ونأو ىرجح لا هللا دمع همس همحعملا سشلابو فاقلا اولا تشب ىثئقولا ىمادنالادلاخ مماش هنباوه ةخس:ىفوةثامعبرأو

 75 : ردجأس امعلا لغن شاوهنا معيراونانعتةبدلو هدقفنا ظفاملاىانكلا سلدنالابةلط داطىرق نمي رقشقوملا

 هللاهجد ىذاةالو .ةثلا || وحلا فره ءوم.معىورودادحلا نيرعىلأو ىق افسلا ريع راو ىلطي لطلارعىلأن معمسو نوذفلاب
 اذدوعحت ىلءرخآ شلع ناقءالاو طفلا دن ,انىفناكض ايعىضاقلا لات ثيدسحلاب ىدعاوبدالا نونةوةغللاوةبب رعلاو

 ديلولاوبأ ىذاقلاوهمس لاقولازتعالاب.متاولوصالا ىف رظني ناكولاقف اهضعي نيف :صملار ابك ىلعدودروت ا هيمن هلو
 كرعس نب دج ع ما هه فرع ناكو فراعملا ب ورمض ىفنياملان مناكو سل الادالب ع نمدال.ءاضقلاىلو داك رلا

 5 ؛اضلا ىثقولا ىف نكلا | قءارق ة,)ةثامعيرأونيزاس مم عستةنسةرخ" الاىداج قتاماهريغو ضئارفلاوةسدنحلاو طورش /|

 بي رغ نك تبحاص نءوهجتموهد ىقارعلا لاقانأب :اوانمخأو ام :دحلوتب ,هحرسش ظفل نمعمسن هنو" ”دفالو دلع

 ربعك علال ا-أ |طوم ا 5-5 علا 5 و ا وهم لعئرقوأنالذ :ىلع أر قلوة, ن ادوجالافهيلعءريغتار ةب عمسوأ هيلعأرق

 ءاىلاعت هللاوردسقلا فضال فانا : الا عاطصم ىف لصف :كعمسأانأوهياد دئرقوأ ه-ءاعقءارقبن الف انثدحلوق

 انثدح) ءاش»ىأ (لاو) ىأ(رعوبأانةدح)لارو هكا ىفاسغلا ىلعوأ ظةا<ء اوه (دهمن, نيس انن دحلات) هيلع قءارقد
 قداز ( د# نب نيسحلا أ ىطرقلا (ىرمنلا) مدا ميلا دبعنبا بردا ظفاح مال الا عسي ةوهورعويأ نأ دح نيس ا لاق
 ميحىفكايجلا ةخسن ا ”و نسون اه ةنسرخاالا عيب ر دلو هللا بتكلا نمهره_غوباعيتسالا بحاص
 9 0 نوكفةحر دعم نوعسو س# هر عودت ءامعيرأ ونيّدسو ثالثة كه سدس رح ”الاع هير تل ع كاملة ا 3

 ءايقنون :ةمدودمم ةهرههق

 ىلء وب“ 2ء ةا<كاوهوةمدن

 هج رتىامسو ىلاسغلا

 ىاحت ا ءركذاذك ةطو هننمم

 مم ماو نونلا حف :(ىرم لا ) نيعلامغب (رعوبأ ان - >) هن امعبرأونيعست منام هن ىقونادجةديفمبتك هإىلاسملتلالاقو

 ل مزلكل الا ع توتير ل احوهو تارسأك- !|ىلاودلاشاح سا بسلا ىف حتا اول قونأو هوم ميااريسكي و ىلا ها

 مسا ىلص الا وهو ةليمق مسا ميما ريسك ونود اعشمو ركىلا ةبسن م ءملا منوتلا عمق ردا ودول

 ا هان هنانرمسك ىل اوشن الع اان تدعم و قهميهتحدقو تغه نب طساق نم َر ءمهدج

 لد .اناهر وسكس راك نافا هل كا قوو كدا ءاعإ اموهضمنيسعلاروسكم لك درا للا

 اال ءنماسو نان 207 الاعسم رزهد ٌثقدلو ىطاش || ىملدت الا ىطر هلا ىرمنلا ماع ندربلا دمع نب دم نب هللا دمع نب ف شوب

 نع -.ساوهنا امعررأو نيدسو ترا 4 هس رح "الا عيب ره خلس عملا لول ةبطاشب ىفوتةريثك هفيناصنو ةريهشهتجرتو

 ىدادغملاىّزد رمل |ىلأ.+ مثلا تيطلا تبا" ناىلعز ,دجأ ركب ونااش ك2 دار كاش اثلالصأى عقودناملع اوماد أةيجتو ة خس

 تيطاح ركبانأ ن ودعي ب رغملا ظذاحو قرش ها اع ءاحةنل اهله قتام سا ذاا لاق ىت>ةثامعبرأو نم" نا نسج ىذ تام



 أرحأت ناكن ازيا ىفىهذلالاقربلادبعن ءاخويشءامدق نمىطرقلا ىأ(نمْؤملادبعنبدوبأ :مدح) ىلا ءئسلاامهجر رمأبأو

 دلل ىلا دنع ىؤرربل ا ةمعنب ٠ ربع ىلأخسي- ثتاءزلا نب اترعب اكلم !!لاقو ىلحاهرك ذاذكرامك- ا!اوةسادن ء| ىلا اوودص

 دحأوهو ىرصبروه# ا دنعة ينام ؛ل| ىفرفذتو نيتامهعةساد نب قا رلادسع ع نبد# نباىأ( ركب نبد# ركبوا 2 ءدح) ريمكس |

 تبحاص دا 1 الاوعو (ثعشالا نب نامي اد اا اتم دا وا ارو تش ودوادخأ اور

 ١٠٠١ لات ناتسجدلاذوادؤتنئانا
 ةريثعلا تثاد_ح ليتح

 هن او هناك كار راو

 نيلا ليق ةذورعم ه.قانمو

 3 دواد ىنال .ثيدحملا

 هيلعدوادل دينا لأ
 رع س داس تام مالسلا

 و مجلاوش
 انيدح]: رصحل ايم" ةأمو

 وهو( ل مسا
 ةمسأ : ذو“ !!ةماسوأ

 اهارتشارإ١ لذوس لا

 ةمعش ند ىودر اظذاملا

 ىور وقلخومام-هو
 دوادوبأو ىراخلاهنع

 َى ردد ساسعلاقو

0 
 هل 122 ىلا

 نيسشامو نير وبال

 ةعاجا هجرخأت بث ةقث

 لا تنكس || باح

 ناوه 0 دح)

 وب امامالاراثب ::دندةملس

 ىوروالعالادحأ ةملس

 ىوملا نارعدأنع
 ةيعش هع ىورو هريغو

 قودص|مهريغو كلامو

 ةوقفو_هسيلوطاغي
 ملم هلجرخأو كلام

 هرك ذاذك ةعب , رالاو

 وخأىدزالا ىرصبلا مزاح ن برب رك ىلوم ىقرزالا ليعمساانأ ى 50 مهردن 0 الاقوى ل

 انملاىأ (ركحلا ند ؛ىلءانربخأ هلا امو نيعس' 0

 ةلاد وأ حابر لأن باىأ (ءاطعنع) ةعبرال وىراخملا ه هاب رخأ دعو ثراولادب .ءونادا ا هذعو عفان

 قد هه كو نتا امون , ةعسدلو لوقت هيعمس ىرح ”الاديمعورأ

 يت 2 2 222222255252522 0
 د# وأو هتعمل ف(ن نمؤملادبعنيد# وأ ا 0 :لاءرك ذاك اهرسكءاقواو سّمقلا +. فزاح

 اودص احا :ناكهنانازيملا فو ملاد معنا ل ةلان مثلا دبع نيدجم نها دمع

 لاذ كهيست هللاهجر ف صملاو لالا هإعقو اعرق طيضا ادرج نكي هناالا ممعْذخ أ ور امك اقل

 امل 111 2 وتاكل رفا هس نت اد نبانافورعلل/ر ك,نيد < ركيوبأان 5

 (ثعشالا نين ام لسان دح) لاقدواد لأن كنا ردا ار رش الاف امس ا هيل نيس مى أ

 ىناتسجسلاىدزالارعنيدادش نيريشب نب قاحسا نب ثءشالا نين اميل_سدوادوبأ ظءاحلا مامالاوه
 نيادنع ىور وريثك قاخنمقارعلاو زاج لاو رص عمو نم ةئامو نين" شكل ندا تحاص

 نسمامو ندعم سو نم جي ة:سلاوثرثءسداسىفتاموراوتلا ىفةإ_صقمةجرت اودريغو شاد

 ةلذوكل ةءسى ذوبتلا ىرقنملا ل يعمسا|ن:ةماسو:ًا وه ل :«ىسان ب ىمومانثدح)لاوةرمصبلاب

 هلعأ نم موق لزن عضو ممم | 1 521 قم ممل لف هوه ته ددحتو ةخوت# ةمةقوق ةانكع

 نوط»ىفام عيس نهى ذوبتلا ىءملصأو اوم راددل ناك دنالوأ قدوس هل ليقفاذهتملس ىادنع
 هنعىوراذ_هىس مومونم-جرسلاو هو لدا تاك اةمسن هنا ل قودوةواهدمك- كحخاحدلا

 هقلطأ (داجا:ثد>) لاونيدثامو نرش ءو اللة , همس ؤ ننملهيفهناليقوهوقثوو نب لاب ادصأ

 4 ةدوهومينوأ شي رق لوم مالعالاد_>ًار اند نيةمل_سئرداج ىلا ناهربلا هلاتإك هيدا رملاو

 ةعرمس ؟م-متداعز موهو هلأ وبلواريمك حوزم هنال لاديالا ن نم ناكذنا لسنقوهنمد قر نمالاةمبتمل

 ةوعدلاب احم ناكو هّللاهجر مآمهلا نيا ةجرت ىف ىط وم-بلاوركذ ذاكوريغلوامهنامزلاى طاةالصلا

 نءور» موةماس نيداج نعي اوراابدرفت ىذومتلانالاضد اراك !!نمناك ناوديز نيدأ+-درب و

 نيداجهنانمىثاوىلا ضعب ىفامفلاحرلا ءامسا ىلا اب اتك ىف ىزو لا نيا هلاقك ذءز نيذاج
 ىرصملاىفاثنلا (م<لانب ىلعان ”دحلات) نازيملا ىف ةجرت هلو نيتسو عبسوةثامةنس فوت مهودي ز
 نع) نيله م قو ةقاوهوةئامو دال وىدح|ةنس فون بث دهلا نمءادعو نادال هنعىو ردوو

 ىور مالعالاد_>أمهالوم ىثرقلا ك- ااد#ورا حابر أنبا ممم عاج نيب كرْتشم ماوه (ءاطع

 ةقينحوأو ىاازوالاهنعىوروممعى لاعت هلأ يضر مقرأ ن نيد 0

 ىلع قفتملانيعباثلا راك نموهو ةئاموةرشع عسب , رأوأ سنس وتو ةنس من اس شاعوا و

 ىلا علا ىضرةريرهىلأن ءاوور ةعاسجنيبهمسأ لا ارعشال هبزيماءا ىتمقملا فوه الجو هقينول

 مأهنوهيهىلوم ىلالهلا راسي نيءاطعهيدار ا ىناصلتلالاقو هري_غنودانهدار ماو هاذ هو ه-:ع

 نءهلةءاور راس نيءاطعلا رك ذي 1 ىزو ناو ىهذلان ايلوالا حجروا معلمتها ىذ درنيدهؤملا

 ع عملا مدع اور هانوكيالن أ امهرك ذمدعن م مزمالهنا قذالو هنعىلاعت هللا ىذرةريره ىلأ
 ني !نعاذهىورهثلادجر فنصملان اف ء اودعط.خهلك |ذهلوقأ#«هنعةياور هلاولاةهرمغو ىوونلا نا

 كاست 253522209 ه6 ماك نر هينا ا ل

 ديع
 مم” فئاطو ىدهنلا نامثعىفأو سنأن عىور ىرصبلا ىف

 ٍدحأ ىك.ل|مهالومىثرن

دلو وت تاو ثيلاوة فين واو ع ميرحنباوىازوالاهنعو قاخو ةربره ىلأ ةشئاعن ءىورد مالعالا
 ا جرا تقروتاتف 

 ىد«ىلالدوهوسو هياعهتلاىف ص بنا| جوز راحل تنبةنوميمىلو مدور أس نياوهىفاملتلا لاقو ىلحلا هرك ذازع



 4+ راعملاعئهشا ىلص ىناا ىثردقوالوقنيثالث هاو فقم ننال نم ع صألا ىلءرخصن بن جرلادبعوهو ( هنعىلاعت هللا ىذر تره فأن ع)

 ةربرهىلأى ةريرهفارصنا مدعهجو رات 0 و 0 6

 2 داك ل تارك لاذ هنراع س3 1 0 اذكى صم ندم درج 1 ةعالا نعوا لإ ] ١ ل١لى[1ه 7س 0 أ ا متت

 ثتراولااذ دحلاودد 0 دحلاوداج مرآ كان دحام" د غبصأ نب مات نين امس ني ثراولا

 ىلاعت هللا لص نعم نعيلاعَتهللا ذر ٌةريره ىفأن ع حاب ر أ مءاطع نع لج ر نع كلا ني ىلع نع

 ىد_هع سس دلو ةأطرأع حاجا نا نولو#: :ءاطعن عديورت ىذلا ل_جرلاو ثيدحلا قامو وهيلع

 لحجر هنلةيلو ؟- 2 ::ىلعز ءةم !منيداجهاورو سلدتلاب روه-ثهةاطراننجاج او كلذك
 رخآ اقرط هل ركذ م هنعهللاىذر: هرب رش ىلأ ن نءءاطعنع ك4 نيىلعن ءىفالديصلا ةرامعهاوز كلذكو

 ناثددا دك ىدلاءاذعلا اذهوكشنّكم 1و م اعد نكمل

 اممهملع ىقءاملعل ا ىل_ءعهللا>_تاامالولدب دش ىب خىلام هانلكو مهمعام كيسان وهف ل مهانمجأ

 نا" ايم كه دحام اناتكق نات الو لو ا ريرهوبأ ناك و ادبا يشي مهانأ. ا
 هيفملةوريلا دبع هل قاما هجر فنصملاذخ اوي ىبتنا ثيدحلاابيلتىتل اوانازن امن وم تكي نسذلا
 فوقولا مدع نم َّىء 6 او2اىنافح ارو لأ نبع اطعوهءاط ءنابح رصهلصاىقهنادار ااوريغو رخأو

 نال يو هيقفلت+اكلذلو همساهتردك تلم ندوهو ىبمودلا(ةريرق ىأن )هما لو هلاك

 سو 00 ريغد] يكمل ليك ودك ةرهل < اراعلاطادك وهي ءىلاعت هللا لص ىنلا
 ا .اهاحلا ىف قدوه سا ناكو ند-رلا دمع وأ هللا دبع هنااهره شأن مث الم ا

 ام_:حا نديم لوا دما زارباص مومياء ىلاعتهلا ىلد ىننلا سلم زالواهدهشو ميخ ماع سا و

 رك ادا مكمل لاو هنادتع راح قوهريغورب امهنعىورو هممعىلاعت هللاىذر ةباععلا

 ا تاس ىلص اا ناكو بتك االاناو بتك: ناكهناف ص اعلا نب ورع نيهللا دمعالا
 حورشلا فو قيقعل ابل يةوة هلا تاءوفو رعب سيق اش دا ودنا .ث سفن لف اظفحلا
 ىلع قملوقذااو هلوقنمإععومشل نالت مسكلانرورحم ب رهنارحح را ظفاحلا نءالقت دما
 ل-خدتم ماعلا مهلة م ىطعاولو هفرصو هريكذ» 6 جرخالف ماعريغإإءلاءزسنال ل قنا لبقدلصأ

 ة-يملعلل فرص: مريسغهنوك و نوخدلاية بره أو وترا وارو>< قنيدلا سم_ثلل-ةمؤ مالالا
 ةدسااو لاك لم اعرهمزأ: هناةءاعدرو“ دخاوة ملكك هللا قاضماو فاضل نال 1 1و

 لاقى لكلا ناقل نا ةملا> الا اراذنهفرص عذعو هل كالا رظ اظنهملا فاد ضاارارعابرغيقةدحاو

 لماّلا مدع نمئئانمالكاذهلوقااناولئاطريغنمهيقلاطاول امعتسالاةرثك- فرصن.ال ةريره
 ءأ ءاعنع هلةنبةنوحشمةيرعلا ىةكو فرصلا 0 ا ا ءاموهو ؤ

 7 امهنم ةق راخلا

 رماة امعلا
 و هللادبعوأ خ حم كا

 مسأةرد «رهلاقو قوزرع

 فيضا فورصم سؤج
 هيلعوهام ىلعوهثهيلا

 مسالاءزح ومساءزسوهو

 انباحصا ضءيىل ركذورح
 ىذلاوه لضفلااءانا
 مهناف هفرص ةقرا ملا دافا

 مهىديأف هنو ركحالا وناك
 اهوئسحتساو رحلا ةلع

 هنأ مزذ : لاوواهوبوصو

 ىمشلالاو هنوركال

 هللاذد ءعونأو ىقرشملا

 هدف لارا لم
 بيكرتلا دعي هنالاقو
 ملع هنأل عنملاهيف ثدح

 امهو ثدنأت هركو

 ىلأ ىف هاوةهنمو ناعئام
 ةشارخ

 «رفناذتنااماةشارخابا

 عمضلا مهلك ان 1 رقنأف
 هإو-ق ىفةاشونأىورو
 ونأ هلا ل-جرلاقف
 اق نا

 ةريره ىاكو هو نب هجولاب
 ىلص هللالوسرلاقلاق

 (ملسو هيلعملاعت هللا

 دنسو نءملاعلا دمسوهو

 0 اولد دهسشلاحارشد]ل_ةةوكلام نبا ستك قوسحاا نبا حاطب | قهبحرص موهو كاسدن رعلا

 هدرا ماعل_ءحاذاىأ تالت را ناطمرروم فاو ل .طاقب مهناف فاش ع كاحارم 9

 3 ءاد ناك هريس قاهعاتتما وعضرلاتنراةاذالأ مو هود .ملعلا ماكحا د -يلارولظ ةذملا اوهىلاثلا

 ميل ا ملا صعب ملاك هع :مهرغاسعأو كاعتللاام 4+ ر ىلءورأو هيوم سة حرضو

 هه لع مزال ا: ء«ي.شألو وعاملاع ناب هناالا هلسصا عمل نمعت :امالدنا ل_صفملا ىءاوح صعب دق

 سوه ياعملا عت ىف وللا لو سرلاف) 2 6 ل لعلا اقع: تدان راق َ 'اوسلاىف |
 ا

 كلام ند :ره5ذ نب ,بل ان ندىول ند هبعك ندهرم ندب زأك ند دى<ذ نب فانمدمع نيم ةاهن بلطا|دمع / ل هش - 31(

 ع اجاعقوسسنلا اذهىلعز اندع نب دعم ندرازن نب :؛رمصم ند د سأم | 0 نبةعرخنب 6 8 1ك ند رضنلا

 |دد سمول زابتلا لاا هلادنعى هو رادلاب ل قو سعكاارمأ سوه لعأا اع هللا ىل 100 ءامسالا



 معلا هيدار 1اناروطالاوة>اادنعةلاسرأ اعمل ىف ليقوةداهشلا قدرو تيدا ليقوهميلعت نيعتيإ امىا (لعن علك سنم)

 مولعلاورانن مماحاب هررادج !نيدلا ف سا ا اما اع 17 نههجام نيا ثددح هروب :نوريثكو ىميلحلا ه.لاقأك ىعرشلا

 لغوتلانودابيلاةجاحماردقبأوتفرعمي عءفةودت ى لا اهتامدقمواهعور ةوافوصا نمةئسلاو باش كلا نمنود+ 0 سلام معرس |

 3 ؛ادلاهنمجاتامريسكلا ماجالاوم هرومق نم مهمأيق ء3ل-هعئى !(ةمايقلاموىرانن ءماجلب هلا همنأ) هملعامدعب ى ا( همت )ايف

 11 هيق ىقعضويامهبشروفنل !نءاهعزهيل

 هلاهيدشترك نلابماجللا
 رخسن ىذلا ناويملا
 هديربامدصق نم عنو

 قل ىلاسانل ا وعدن

 ىلامهد_ثردوموقلا
 دقو ميةشسملا قب مسطلا
 دواد وبا هبحرجا

 هجامنءاوىذمرتلاو

 ىذمرتلالاقوىئانلاو

 اضءاهحرخاو نس

 ناءح ناو دا

 اهلاو

 دوعسم نيا ثد دح قو

 نعو هلها ن-عهمتكف

 لالا كلام نب سنأ
 هللا ىلص هللالوسو

 مكن م لسوهيلعىل 05

 مولد ءىجحارحا هيلع

 هس و د

 ن*ماجلب امحا ا |

 دفا || لافو ران 1

 اهاع لاهل حمم ندو

 هعاضأ

 نيبجوتس.م ا عنمنمو
 اطر

 اذهنع مشد لسمو

 كش 1 ل ل ل اا ومس تروح
 اوحر طداللاناعوةرعسذان 7 ءىوروهلهان ءهعنك هل هاريغ قورستن : الها كأن : ىدانهجاجالا اذه عدو ولا

 ارو يلا ءاوك ا فردلا

 صخ*ةوقمالوقلا ن 0 ءارح ناكأ ءاوهوكب ءادلامؤىف ماجاب راننم

 ثيداحا ير ىف هللاهجر ىطويسلالاو (ةمايقلاموحرانن ,مماحأب هل هللا !4 همك ةقعل دسم

 جرو لب يدلل! هع زتاا ودود ىلا ئررط

 قر طعمربلادبعنيااضراهدنسأو ىهتنا نيريس نيد هم قرط ّن مميت لغس هجام نبأو او راك

 نال:+ءاهقرططاقل ا قوديلا تق هال4مي ضدنا نمهربغن ءو عطر لهنا نم مامألا نعلن افرك

 لع ودا لعلاباواناكدارلاو همتكف لديهمتك ماهضعيىفو سانا اهرهسا عقتي ا ماماعم 7 اهضعب ى ف

 لال_2 ىف ت فّتسموةالصلاب قالعتام مالساب دهعثيدح مل“ لك نيعل هوهحإ راك 0 !امدهنك ىلع

 ريزا: ل !باقرردلادلة-ك هلهاريغد_ذعإعلا عضاو ثيدحلئاس الها هدبيةّنل ة+احالو مارح لاو
 نيدلاهّللا دد|ءاهقفلا لاقو نيع صرف ناك نيعد 7 نايتراغك سرسفءاقفألا ناومقالطا ىلع 0 ل

 وهام ملعلا نمو م مدرع اسانلا معي نماهيقعضي نارصقةفاسسم لك ىقمامالا ىلعس حي مهثاقيد و

 هع م مو هم ماعليح سامو هإب امو هللا ةقر ءك نبع ص رد وهامو هقفل كه افك ضرع

 فو رعمةبادلامفف عضوبام باكر ةنزن ماتو ءافخالا تك ا!اوةدءعشل اورحسلاكمأ أرحو ملي تدسأآ

 هعضواذاه#ىلاو ردانبرعملا وهو محامو ملاك قب رم 2م رعدنا ليقو ماغلوا ماك- ]قر ةطوهو

 ساووبالاق تكس اذا هللا ومش اال كواذا قرغلاه كاوهخف

 ماجاب هافمجح كلان مملاس ااا 0 ااءادنمكل ريختمصلاع ادبكم

 العنمغلب ؛اهك_اها 11دك غيت ناره راض تح عاشزا هع قرغلاو تولكس !|ىقماحلالاو

 0000 د ا هنوسقلاو سفنا| ىععهك الهسدسنام:ن :مهيقالع اماهيلع

 مجعلاتاناو يحن اكهياعةمالعاذ لعكو ه. هدا 0 ذورو أ هيفلر اذ اا لو نيطناسل قارح ادارب

 لس مزاتوهوا حاجا نمعناملا ماجالاك ماللك-لا عنمامراعّتسموهفىنءمواظمل دع سنج نمىزرذ
 نا ءاجكترو جدو نال. و ةمع اصلا ا وات زالم اءايءابوأت هك دس انمرغةيلم.ذ 3ع. | ةراعم تالاو

 و هوديرتاع تعنمةب | دب هويدشُل ماحالا ص_+ ورا 3 ىمهيقل ل صوان كت نا لوك وهيقىف عض ورران

 لاحاهتملك !ةددع:مفقاومةما- هلا نالدن" الامهتنسلا موهاعدهشت مول 3 وقىاشالا هو فاك: 7

 فقوملا هللا ءاكهيفمهفوقولوا !مهرومقن مهيقسانلامايقلدوعوملامويلاهنىمسةمارقلا مو هصدض

 ءاهقفلا ركذراك ذالا ف ىوونل الاف ( ةمهمةدئافوةمن)# رهظ ىعءعماقن مبأس 2 اورشحلا ءونوهو

 نكيملامفيعضلا ثد دا, بيهرتلاو بيغرتلاو لئاضغلا فل معلا بحّتسوز ومنا نوثدحْملاو
 ناالاندحاوا حيحصلا ثيدحابالااهيكلم ءبال ؟تالماعملاو مارحلاو الملاك ماكحالا ماواعوضوم

 ناف هحكنالاوا عويملا ضعبةهاركب فيعصض ثيدحدرواذا كلذ نمْئدىف اماما فنوكي |
 ثيدحلا نا لاعتثنذ ىف لالا ىىرعلا نبا فلاخو ىهتن |سخال نك-!و كلذ نع هزني ناس حسا

 نها اة عر ىسكاا مدننا ثا دح اذهب" 1 كلا اذه

 فيعضل أ

 عضاو اووةضيرف ءلاتلطاعوذ ماضي سنان ءوايندلاى ااطونسةار او نمل ةااىدباق ءلاوهقفلا ىن

 اوماك-:اللاقو ىل ارم ل ىبىفابيط+ ماومالس !اهيلعىسعنااعوؤرم ىورورب را ىلع زالاورهوملقاعك هلهارغىؤملعلا

 ههح وىلاعت هللا مرك ىلعل بسلا امومهوملظةةاهلم |نعاهوعنم الواهرماظتف لاه دنع ةمكحاب

 نايمعل دي عمشلادقوك 0 ه.نيلهاجلا نيد ماعلا مشانو
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 ص 2 يح يجحجبجبجسلت

قلاهراك ف ىواخسلالاتو اةلطمه.لمعدال فيعضلا
 هللاهجررخ نبا انخيش تعمس ع 3 ءاالو

 ريغفيعضل انو ناوهوه اعىفتملوالاة ثالث فيعضلا ثيدحلابلمعلاطئارش لوةءارارعىلاعت

 لصات اح ردة منوك» نا ىف !اوهطاغ س2 نمنيمهةلاونيباذكلا نم در هذا نمي دحك ديدش

 ىلا بسنيالثل هنود :لمعلادنعدقتعيالناثلاثلاوالصال صاهنوك ءالثيحت عرتمام جيرخيف ماع

 قالعلا ]لو الاودم ىىلاقق ةد أو ءمالسلادبعنيا نءناريخالاو ههل »ملام لسو هيا عهللا لص ىلا

 ندانش ءلابحاكيدحما فيعش نع ةناور قوي يسخد لذاته

 ىلا نمهدنعىلوا ثيدحلا فيعضن ا ةفينح لاب هذمنا ىلع عاجالا مزحنبار 7 ذولاحرلا ىأر

 لمعت ءالسهاذ_هةثالث ف ّيءضلا ثيدحلا,لمعلا فن الص: ريس غيابلاقدحملاذا سايقلاو

 ةياورزاوجىلاعهّللاه_جر حالصلا نياديقوهطورش: لئاضفلا ىفهنلمءياقاظممرل عب اةاطمد

 ره اظوف الخ هيفالمااب وةنوك تالامتحالا قطرتشا لهو نطأ.. لاق هقدصلامتحاب فيدل

 ةلةسملاهذهىلعهحذوعاىف 0 اودلاةمالعالو ىبتناهيدتعيالاب وقن كيملاذاهناىلاعتهللاهجتر بم مزأك

 هناىلعاوةفنا لاق هناوهو يد سدلوالاك_ثاهدازابعهنعباو 41لواحو مولا ىلع هدروا لاكش

 لمعلاسب>:س ليز وك مهتااو رك ذ مهنا متةيعرشلا ماكحالاه.تدثبالو فيعضا تك :دح اب لمعتال

 ةمع ءرشلا ةساللا ماكحالا نمهيابحّساو لمعل ازاوح ناللاكش ا هيفوراكذالا فاك لامعالا لئاضف ف

 مهضعب لواحوهضقانيو مدقتامىفانيوهو فرعضلا ثيدلا,كلذتوءثناكهءلمعلا بح ّسا اذاف

 دحواأذ الاقي. ناهيلع لهوعتال حاصب ىذلاو هولاوأ عطس" :رالوهوهثبا وروح دن اذارملا نانشتع ىدعت ا

 ند وهبلمعلاز و <ةيهاركلاودم رح رهتحاللاعالا نمل عل ضفف ثددح

اوثلل احرهن ل معل اطايمحالاف بابحةسالاوةحانالا مب د ؟ادوهذا عفنلاوجرمورطخلا
 ني.رادنانب

 عربا رطةىوقا مهيار اظذماق ارح سالاوةهار ك١ نيبرادن او هبلدعي البامح ةسالاوةمر 4

 هبله علاز اود ايحةسمةينلاب ريصي حابملاناللهساوهقبامحتسالاوةحانألا عب رادناوهيملا

 ثيدحتا لحال سيل ل هالازاو مر كاد رزاذادألا مر 42لامّتحا مدعب طورتملر ايش او

 نم مومل-غمبادح:ةبالاوجب راخنم ممواعمزاوحلانا قلوة سؤلا ماكحالا نماضي| ةحامالا نا ىلع

 ىسبتن | ثردحلا ماك الا نمْئثتدش لذ ندلا ىف طايتحالا يابا ىلع تلا لاذ ةيعرُشلا دعاوقلا

 مهمالكل ىلا لالملا هلاقامن |تفرعاو + لإ اذا مالك انمدقاءارمختط>ااذالوقا هع

 ىو_سديفت الاهاديأىا|تالامت>الاولاوقالا م ريغ قاقنالا نمهلةنامو هتمرب

 مزاب :هناو هيلع و ةثمور ءاكدالا توبث مدع | هده ريكا دعت كدا ال ءلاهحودب وسل

 نال_ةلوالااماعم تريغامهالكوم اك>الان ممحميتدشيهناسيغرتلاو لئاضٌا قوت لمعلا ن م

 تيغرتد ا اولد 0 نال 9 !ااماوسأ هلال ةمدقوفلو رشد هب لعل ازو>ح نمةءالانم

 برغرتلا واجبا بحساتباثلارومالا ضعي باو ىف يعض ثددح ىورول هنا ىرتالا كسلا همزايال

 2007 زاب لةروثألاراك ذالاو |ام_بيلعىلاعتهّللاناوضرةباحصلا ضعي لئاضف ىفوا هيف

 اذاولاسممالا لئاضفو لامعالا نيد رهاظلاقرفالمهوتاكل امعالاو ماكحالا صيصخل ةجاحالو الصا
 رداب(تردابف)لال_ةخاالو لال لا رابدي ريغىف سوةلا نال باوضلا مدعرهظ

 هيلاتردابو هنردانلا ةيىلاروهسفنب ىدعت وهوه مق م غربأم ل ءقىلا ة>عل اهردامملاو لعق ىتععلعاف

 هنااوات اهل ةاميئاهدعباملمعالف ةاريمضناكاذاا اههسل عمت ول ال امال

 ترداب# هنو-ج راسك ثبجاىنك-اىاامل هلو_ةه.ىقلع-تىلا رينا وهردقم ىلع فوطعم
 ل يي ب اا ا1]11|] 11111101

 ىلع فطع (تردابف)

 3 |! هاوةلردقملارم مف

 14 ترا نو

 تردابق تلقا



 حتشف م 80-5 (تكن ىلا)

 قسخامى هو كم مكن عدس

 لا رمق 0 اردأ
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 1 اا

 - ب 111 كرا يقال زز تك جملا ئآ 6-0 :ىلا) هرخآىلا

 ْ امشاالهعل أليقو مضل تاكناضي هيف عمسو سومأةل اىقرصتق اهتلعو عاتب و #ةبكرسكلا,تاكن

 شس.ئلاوهو تكنلا نمةلعف لالا ىف ىهو نسل |ليلقلا مالكلاوردانلا ق.قدلا ىعملاةتكنلاو

 سشنلا قهريثأتلاما ركذالتلقنف نة قر كفتاذا هلعفي نانالاو هوكودوعببا راق قيفحلا
 ىقامتقدلامأ هيف ىهام هل ا نول نم ةطقن ى_ععةتكنلا ن 'مدأوق هدم ىهوأ لع انور كفل جاتك هنالوأ

 هح وقادص لياقىلءعقاطت اهنأ نمليقامو مالكل | نماه رغلاهتقلاخو هيف مالةمسلابرظنلا

 ىو (ةرفسم) مامتذ ذوخأ م هناعم مالا بسانبالةعجلا ثيدح فدر وك عسولاك ف يسلاو 3 آرملا
 ةأرملاترفسسوماقلا ىف هلوقو |ةلظم شكلا وهوا نس عملاق رفاسةرهس ىرخأ ىو: ةرفاسقخسا

 ىقورفسا اذا حبصلاو ىلاعت هلوقل ليفاك ادب رك نوكي ىىح صيصتال ل يثاههج و نعتفشك
 ارد" احنتغتل اوانوص غن امو 3 هلهأ نيةةناوارودب نرق_س *.لاوئىشك ىعع رفس ىنقملا

 صرغلل اك وعل طق قو يام عت هر كك رباغشي نا جد 7 هةر ا 0 :ىلعو

 تاتا ىدشكت هاهمالىأ دك 2065 اطلراف_ءالابت ل كم قولة رك دال ثدحت صرالاى تكنوركفت

 ضءبلوغامأواّْمعط ىأ
 صضايب نم ةطقن لك ىه

 سيل هنكطوةازعنو
 نايبىلا ىأ دارملا هاى
 ردك( ةرفبلم و نفئاطل
 ةريخمو ةئيضمىأ ءاقلا

 هى دايشسكل
 ىأ(ضرغل اهحونع)

 اندؤم)دصقملاو ىلطملا
 وك لاح (كلذنم

 0 ذام لجأ نمايدؤم

 حشد ؛ (ضرتغملا<1)

 ءارلا

 ةهجاوملاهءىذلاه+ولأو :دوصقملاة هاى .«ىهدحولا (ضرغلاهجونع ( له_سرماوهونارتلا

 ةحوتفمةلمهمءار امهميِب نيتمحعمداضونسغب ضرغلاو مولا سثرلو هلوأو ئتلارايراعتسو
 ليقوهو اد. صقمهنوكل ةيفر ءعةقيقحوهو ئذلانمةدوصقللاةدئاغلا نعميز وحتي ؛ و فدهلا هلواك

 هرم دع او همزالىف ئيدل اوأ ق لطملا ىؤفديقملاامعّسا نمل سرا وأ أ ةراعتساعويشلا

 وهوأة رك اساهحثربةينكمةراعّدسا ضرغلا ةةةحراكلاىن :ءعناك نادجولا هدارملا ىلءةلادلاتارا اهعلا

 ىهوعادالان مولصوأ اذاةيدات» ءادأ نم ل عاؤ مسا ىدوتم( ض رتغملا ق2 كلذ نمايدؤم)اضيأ أةراعمسا

 مصل و ع رنه ىدلا ضراغلا ل والا ىلع ةراشالاو نضرغل اهو نموأت درا. لع اذ نملاح

 نال هيض عبوأ أ نيل لع اهمدقتز او ج ىلعءانب ةينامبهي لعةولخادلا نمو سوهي ,اعىلاعت هللا ىلص

 ةراشالا ايل رح عدلا قتلة راخالا قات ؛| ىلعو قل او هوياثك هرطرح نأ نهرثك أ قطدملا قح
 رديقابلا ل ر هاب راغملاو قا لوالا ىلع ىفاثل او نمل و عم هي دعت هلو عقم نيسهجولا ىل وهو
 هّمذ قيده ,اعهتياحا نيقيلهناكهقحل ا يضاقوأهدارعلث كل !!ىلاالصوءانهرسشي ناعصم وضرتقملا

 ضرغلا ف مالكلاو ةغلابماض رفول_هجوزاللا دار او ضرفلا نملاعتؤا صارتف الاو وادا همزل»

 تدئام وسحاوريغو ص رق ىطق صنيبتدت اماندنعو ةيعقاشلادذعامهنرب قرقالو روهُممسحجارلاو

 هلاينالفتلع لل اوباتكلا | ذهىئامداةةءاورخألا ىءعامم ملك لمعتسدق و بجاو يظل يأذن

 ةراش | هلوقىفةراحمام كالا ىلا عت هللا هجر فنصااداعأو هب افك ضرفانه هنا لقا ذلو أفي انو هياتك

 ءاطعلاو لد رزمتارسألا ناف اهممدحاو لك ةياغك ىفك شالو هلاوؤسةءاحالةرلعلابامحمم لك لال“ عال
 قري كلاس !انناةير طه]ناكاذادصةا اون ودب تاو رق همق وكي لعق ىلع سمرتاذا ليلحلا

 تاماذا ثيل فو اهماطقنادعل نسح وأبو, 2ك | رطلاءذ-هو اميسالع اقام كراح

 صعب ةهار كاماو هن عمم م اعوأ هأوعدلا حاصدلووأةي :راحةةدص ال نمالا هل- ع عط# امدآ ن ى|

 ىددز» زعلادسعنب رعمأدقو هفالخ ىلع فاس /|ناف هقالطا ىلءهإةدكالق ىثكلا ننودت لس |

 فص نملوأ كلامناك وىراخءلا ىفاك هبا ؟وثيدحلا نب ودثب ىرهزلا ه,كيهانو هذعىلا عن هلل

 مهضعب ىشاذلو رحأك همدك نمممعملاعت هللا ىذ طرهيافع) | نمناوهنمسةكام َُل وأالثيدكلا ىف

 اكدبح نلف لذانآر ةلانهسام“ لا فوك لوالا رصعلا ىفهتممهضعب عنمامنأو هزاوح ىلع هم

 نودد
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 | انهدوصقملا نام تّض*“ 0 « الن يدرمالا نشل ءلانا نملدقام طق سف هل جبايتحالا م ل مهريغن ودب

 ساند (امتسل تال لفك هنا كد >احالؤر وول ةرام ف لال” .الا لماعل داع: ام

 قاك نالاسالا وأ ةيفخدخالاب رس اند ردوا ذيك ا 16 !اجعتسا ىلع) ءاوقف ةيهفخ ة هعرمس» ةمحالا

 لاثيل نامزللىراغك ل ا ااوأر هقلاديقهيقدخأ نم ممونمو سسانوه5سوماقلا

 هصغاهز تن ملنا اريصت هي هصرفلاناةصرغفلا رنا ليقاكاهزبتنيدص 0

 1 اناوقثاوعلادي نماهولتخا موقلان ادارملا نابهبيجوتلاوفاكتو م« اريمضب اهو سل ةخا ىتقملا فو

 م هونكباوصل االوحوأ اوهوهفالخروعشملاديسلاب .اوود> بنل |مزهد ءاورعحتو |تنودو مهماهتيقلت

 1 هسداورهظالوالاو ل _جرلابنمي وخللا صعب رمق ناسنالا وللا تامر( تدع ااال)

 برقلاو لب أهمل ىءتتالمهمو نيثحةقبددصل اوان ال لقيملاذلوم معتلادا راانالننغهالوتافتلا

 ه-ي5سوماقلا حاصل درتل هد والو ىلاغ_ثالعا ص,الملاغ شات كد نم امل ءعقوذةعقر ؤهإ

 ىأعصساقلاب ريسفولواذهبرقأ اوهوباقل اوناحاورك افلا تا لاو فو رغم ل ند_ىلاو

 صام (هقوطاع) ممهارد#ب مومشا نافهلثمن ملقاءولخا اقوم رباع قناع ل

 ناك ءافقلا مات 2 ري كا وأن يلوعفا ىدعتي وةددشملاواولارسكو ةله-هملاءاطلا من وه

 قدعلا قوطوأ هنىلثباو فاكاعىنءملا عم لا ااوةقاطلا ىععقوطلان موهوبئاغلاريمض ىفاثلاو

 ىنتلالات حا را تما ترو

 ماتا سان !اوقاوطالاى هه دج دايآ هإباقرلا ف تع انا

 مذلاىفالادردب 1 كلا فك ىف ةاؤتواكومذمو ناك دب هم مزالم أل كل برعل | مالك ىف دروأذهو

 هركذ اك ماا قوطر هدإا دعك ةقوط هل لاقةىرقلا اهانف أهل لءان ءهأع نيااءاحلاسهنالهلهجوال

 لع 1ك ابرعموهوديلةاو العمود بلل روأ هل مهادحاوالع. جاماديلاقملاوالنابب (ةنحملا

 رومالا نمهزلوهفاكامهيدار اند .>وهانعمك ,راناملصدتاذهوروم ىودتلا مكنات 1

 اكلنا او ولوالا ىفلا نمفوهامدلا لع ومندلارومالان مقيناطاسلالاعالا باق همموةلءاشلا

 ا هبفاكام ىلءهلطيربىذلا<ةنعفلوتفاا لس اكوأ ناز :ئوأ اهريسغلد رايساوأاه ريسغل حاتفملاك

 ىءملاق هل مهن" 5 ةئثحاتقم ىطعأ نم نال ةناع لك نعتي انك وهو[ 1 .35ىسلاى نءهقوعيو

 ةاومملا لامحاو :«عدبلاقملات تاعجوأ هلاقوط هل عكنهقوطرسق ن اف ممر 0 ندا ع.ممد ىلثباهنأ

 |١ قىليهسلا 5 مكه ةراعتسا هنا ىعاب حت ىلا قاوطالاودوقعلاءاز جهان فايز لعجو

» اًضةقالد: العقلا ىعكدم ءلاقلا ل عحاماو واوي> وأ وحو ناكد سمن ملبحاهدي+ىقىلاعت هلوق
 ! قيوطتلا

 5 ىدينوكي وهنر حلاو رابتخالا ينعم ناحتمالا ءاةنغاوا:سح ناك ةغللاهتدعا سولف ل.ةاك هل

 0 لا مهاماعي د ىأ هدابعا مب ريتك ملا نال وأ هدة وهريص ف رعيفاهب رس عر ما نالاماةيلملاو أةمدصملا
 هك>عسسا قو هقاكودللا 5

 هناوخاو هءاقدصأ وهنامزأهمرمت هس ىل ملا نالوأ والا ءاز زا مهيزجيلرمتخلا ةلماعم

 قيدص نم ىودعا مكنرح 2 ريخ لك بث اصملاهللا ىزح

 هنعل شن هل حم هنأك و هىلاعت هنباهجر ف خصما ه.ىلثباىذلا» اضقلاٌةرشا مانهةنلاب دا رااىتقملا و

 م ل 2 سس سس سس

 (لاجعتسا ىلعاتسأتخأ)

 لو-ة» ناىلوالاناكو
 مندامل لاجعتسالا
 ل
 عراضملا اعتلتخا

 ىأ واولاب اهو_بلتخا

 0 نمضورغللا

 0 2001 :ولاوس دل .

 رهاظاطخ |
 ١ لو قنا ف وذم سيف عرسأ هنا عي س ءالاللو ألات ءالاوةردامللل اعيوهوب رقاىاثلاو

 لغشلا(لاب ا!اونددل الغش نم م)هدارعنيدوهنيب ىئاوعلا
 1 نيغلاب وأهحتقز ودك وةمدعلانيشلا مذيب

 ا تام همنك وهدد درةغلةزمحلا هل :ثاوهفاعاذا هلغشلاق اهناكساوةمومضملاةمدعملا

 سالتخالا مث
 فاطة+اةمحعملاءاخلاب

 مالكلا قفةعرمس ىشلا

 (انزدي رو ادم كا

 ةرداس ,الول-عمالالا مسكي

 ةلوصوماموسالةالاوأ
 ءردلا) ىذلارماللىأ 1

 هلم سفك (هدد-صب :

 لعش نم) هلدقتساامم :

 نم ىأ (لابلاوندبلا |
 تال ةملا#

 لاح اولاملاو فلهتلاو |
 لغشلا مثل امان سحو ْ

 !اةمن م)لئاطرعغب ليوط مالك انهحرشلا ق نايبدي زمثااثلا لصفلا ىف هاقامونامزل ةاآرمى
 1 كد

 ثنو كف ضب 5 ةمضد

 حبلا ىف اهل رتو ْ
 لبقو نواس حقل )ا 0 لا لبخلا ىءكدروو لصاتسست أ لوالاوهئمعُز كاوأ حا" هاا سب رعتلا دعبهأ ذعمو لفعل ا ىنعم

 لاملاو غارفلا دف نيت> مد
 لاحاو تلقا دكا 1

 امهعم لك ةدارا حمصنو

 نمولحلا لنا لانالخ
 ركذلوالاهيدار-انا
 أ أ (هقوط امو نذكلا

 د ه2 هخسن ىفاكن اسنالا

 واو رك و ءاطمضيوه

 هل امسس ىأةددشم

 ناسنالا:داةاع ةد.كك

 هقنعف قوطلاك همزلا ىأ
 ىأ(ةنحنا ديلاتم نم)
 ةيابلا اوةقمشملا عداغم



 ةيناسنالادا رذالا ىلءةلزانلاةيوكلا ثداوحلاوةيفلك-ن ارو لا دفا رآهنارهاظلاولوهمملاةءيصب (اهىلّتباىثلاز)
 ماكحالا# رشابعتنحىلءاهلج ىباحلا ,
 اك 0 ؛رالانن 3

 كاع هللا ىضر ةردر

 0 هنع

 مك اا لاقو سسرسغ

 ةءاودؤ ودانسالا ميت

 ىلع لمعتسا نمىئاسلل

 حذ اءاكة ءاضقلا

 ىناسملتا|لاقو نيكس !اب

 كلذب نى قار

 ءاضقلاةطءح قهوك

 م ةيلب وة: ىهىتلا

 (تداكف) مهضعبلاق
 ةنغادل اهم رقىا

 ناسنالاىأ (لغش:)

 (لةنو صرف لك نء)
 ني ءلاوعاتلا تفي وهو

 دع ةءلووف لءشااماو

 ام ىلعةكيدر وأ هلماقوأ

 3ك (درتو)سوماقلاىف

 دعب كلاسلادرتتداكو

 ىأ 6 و-قتلا نسح

 قس رطلا12 ماقتسأب

 (لفسلغسأملا] وقل
 رسأ و نيسل ام وهو

 يتلا سما وامتادض

 لعفلاناكتراب لب ومما

 ىلاعت هلوقىلاءاعا ممذلا

 ىقناسالاا:ةلخدقل
 نم ىأ مجول نسحأ

 مث ةميقتسملاو رطقلا

 ىأنماتاس ل فسأ ءانددر

 الا ةيصعملا باك ةرانم

 اولسعو اونمآ نذلا

 :تاكاصلا
5 00 > 

 نم اع ىلعأ مهو ىنعي ن نونةريعرحا مهلع

 5-0 ومو ةفشأ ةفص/ يلب كاما ط+ ىلع هنوك- !ةييصمماظءأءاضقل اوه: هنأق

 باء ريشك 29 :رماورابكدالا اند لاضال ا ناك ناو اننا اع عال الاوة- 1 ارنا

 | ةسحتإلب 5 هال ا لهرطتل هركد أع و ردا :لهر مخ

 ناتب راوهن يورهدلاقث 35 اوعىأ(ل-فغنه ضر : لك نءلغش: تداك-) هصص# دئئمحةفصلاو

 حتفب لغشتوماعلل سامع سل م ا ملء نءدل ارومأن م ممبياعهقوعت

 صرع ةلكلاقوةٌئيدرةغل نيغلا بك وءاملا هوفقوعت ىععةيقلحاةمجعملا نيغلاوةي قوعلا» ةاكعملا

 تثدد ”املوالانإ ارم يكاهنمب قركدقو ىف عملا ةيراقتمبوتك- كرر رول ااهيقلخديل

 يع لا اوةنسلاولقئتلاوكلْذب تءثوأ هيقفالخالامصرغلا ل, .ةوهفالذ هريغو جاع لب ادب

 لفسأى ا موق: ا ا ا لطف اب فرق مهتموامزاحأ+ كا باطيملام عو طخ ااو

 ىعاوق نصغ ةفاعدسم د لات .ث صور ةراضنو نسح دعب ى :ق- 'اوعلاو لغاوشلا كلت فدرتىأ(ل 07

 لدا نيمثسملا مقتسملاق» هرطلا نعى لدعتوأ ىاي>ءاميوصت“ 26 انق ع وعت ن مكلذ سكعا

 2 دعب ,ناسنالا عوتدرتدار ماو نءملاعلا برّةدامع نءاهل هيل 00 ا

 نال كل د طيىلاهّتندومع ف ثا ظوراءاقىربك- ١ع ىلا هنالد ان )| صاو ع هل

 ماعنارمالا رك ذوهايندوهذ درومأى ع.بطلابدحأ لك هلد عسا امد - بصوخ ءرذ القباسلا هلوقبدار 1

 هرم.ثدقونيلؤاس لف ساك ل ف_لغ_تاوغلباوهو ىناهرن قب ا يل

 فل هيكو رث_خالا اةهدارااوةوقلاد_ ءبهع_طلاوباشلادعب مرخلاور لا لذراور انلاءن ورسم

 رسقن أَو هز>عروهظوهفعم هب اهنهئاتند ءلالغشل لا هدر 2 كل لال غشل رظانهقوطاعهلوقب رس

 ءلردلا له نملذ اونلاو ضنا رغلا عيج نعلوغ- كملاوةذ هللافل_-+خاد ند ملا لغشن ا ىلعرأ الان

 كلذ عمورس_+خ قل ناسنالان اىل اعب هلوعك سنحاللد نيعمناسنالالو ضنصإلاذهس بلو لفاسلا

 موعدا ايدارملا يقام هيا ءدربى>ةيا الارك ذي وهو مه وع اك ئثهيلعدرنالف ى كح انالاىد اك

 وهو ءاضقلا ىو نهرثك اك هررةاضرعىلءايندلاراثيا وىوملا عابتا لغسل قسأو نب ,دإ|ىفةماقتسالا
 نيتلاور وسقؤروك ذملاالا:هلمسالاو 45 ةهاوه عباد ضرالاىلا داخ أ هنك- وىلاعت هاوققروكذملا

 دهسصلقللاو لاخلا نممالك- !ااذهىفامدعضةءاملرمدقو ٌةرغ 2 ااردص الا همالم ريغ هبال 1

 ىلةااع ءاها الو ناشنالا عون هز لكي امل عى اساملا ف عرش مايو 2و ايمو وولع 1

 اريخ هدارقا عيجو نا سنالا س :<يىلاعت هبا داراول ىأ (اريبخناسناالاب هللادار أولو ) نأ ةؤهستن ىف وهدد

 عاده ءاشولوىلاعتهلالاتاكماوس هنغردصي الث يح ص ع ربخ ىب :ءءاريخو مهفاحر د :«نوك أ ىح

 مرش هعم نك: اذا لوك امناري اذا مهودقفاهرئاغتن امن نموالماك اريخلاو نمدارماذهو نيعجأ

 ريمضلا اماو نا فال ن وكي نازو<وهللهنار هانا ار سما لغش ل_ءاذ(هل+ ث لع4) ىف ال
 ةلباقمىهعوقول هلاوقأو هلاعفا ن مهسقنهيلغش» امه ةثدار ار قل | زلاو ءهلتملا فاتضلا

 جحل اك ة-.:ديوهللاة- 8 رعك ةيبلقاهنم نافةدامعلا نمهسلاقوه- ءلق لغثيامه.دارملا ل قو هوشه

 101 اممم اعز .زعديلءمزعياموأهبىتعي ومم-ميامىأ (همهو) هصرضختل ه->ح والذ

 قاكتل اىلعو نيرياغتملا فطعىل-..ةنملوالا ىلع «_ةطعفدعقي دعقباب نم مضل انم_هأ ىلا

 ليصةىفىأ(اريخ)هدبعيةخسنىفوسنحا اًدهن هدرغبىأ(ن اسنالانهللا ادارأولو) نيحو نامز لك ىفعوطةمريسغمبباو" 9

 هلاب مامتهاىنعيهلابىأهمهوو ىوريوناسنالاه.مديامىأ(همهو) ءرطاخ لاغتشا لعجىأ (هلغ.ثلعحلإ هل امني سو هاك



 ل ا ا ا

 ىرفامهنيبو نزحماو نيرباغت ل ىرفام فيي ن زمنا نررتاغتما فطع نمو وف نزح هيدارب نازوكت ءاعلا لع نسا
 اوحاتحا|ازلوال.ة:سمالان 0 ءالنزملا نالهدعبام مالي الاذهنالدعتأ ل والان 1 -!ىعفناش د ىف 5و

 نذهتاوفرا.ةءاكفاك-ءالادم<ا مق نوك.الن زكا اضنأ ًاوهباومهذ ناىن:ز حيل ىفا هاوقلب 0 ١

 005- :ل١لا ءفقنانزكملاو ىر اممحال لعفلا| لغكلا.دا راو لا لات ثدح رصقدةقهياعرصتقا

 سيتقم فنصملا مالك ناذهدارأ اذا ذكي مهو نم مهوتإك ةدارالاهدا ركام[
 تناك نمناف ممعطتساامايذدلا موش نماوغرفت رس و كاي ماعىلاعت هربا ىلص هلوةوهو ثدد 2

 انف | ا يع نيبم رق لعحوهةعينصدهللا هأسن ًاهمهربك ؟ايندلا

 دعا نا !ناو ميقتسمريغ نزحماهب مسفامن أى ,كتالوةغارايندلاهثتأ و 1 هبلقؤ

 ةدارالا ىنعمب : نوك«نآزوكاضب | تيد |ىمهلاناعمءقامسو هقامسليلدبرخ آىنعمهللاهجر

 مهلاو لغشلل دك ان (هلك )هلوقوءريدشت هكينةرخ لا اكو دس اقر طضعب ىف عةواممدضعب و

 فذ ناذ هل ف ذحلا عاونأفىنغملابحاص ضرعتيلو لب ةاكردةملوالاد.ك انو ىنالل ديك انوأ اعم

 قؤنكيملاذامحلانال ليتك ىناثللاديك انهلع>زوحو هنمعت :امالهنا عمدم هدوصقملا ف ذانئديك الا

 ناورهاظلا فالخلو عجل ءؤانيو ل ءاغلل ىبمل ءجو باطلا ىوحفب هيلاغتشالا مدعىلعل دبش

 مددو دأادعغدم# زامهذد[ قرات عرا 1 مناولة وال ااا )هلوقو لمكمحا

 هزمدارملاقايسو+-يف ل_<ىذلا ناكل ىنععوهوانهب سا: هريغهنافاه رسكبالءاحلا حّمفب ( هلكت
 ه.داري دقواقلطم, ل .ةةسملا ىنععنوكي وكموند- بعزل ناد لانو صلال ذلاود#او
 دان كوه دعهل سيلو ءاموىرت فوسو# هلوقامأو دغموب لك !لثملا3ق و انهدا رااوهو ةمايقلا مون

 0 رعشلاةرو مدقق لصالا ىلع اجار وودغولصأو ترماموننع

 الياودغواهواح موياجب 7 اهلهأورابدلاكالا سانلاامو

 لوهجللا هوان زو وعزافتلا ل لسع سل ولعافللا نبي نأ مذيودمح فزوح -ورشلاف 3

 خامشلالو ارو ىف ماةااك ىلع لغ|س ءأآو 3 ةماقالا ناكمل- او واضي نآس :االوأ هللدريمضو عقرلاو

 نيعللا ل+رلاك بث ةذلاماقم # ه-فعتيغبتدرودقءامو

 هسعن قدمذو دج نعش ا كهمذو لغادجن ا ليقازإوةعونمءامس الاؤدا زناالار هاا :ااوهاذهو

 هب معوهنعردص نمهل>ءدار لال يقوهثسسن قزوحتف ةهدمح؟همذوهءازحدج لهو أ هجو غاب أىلع

 بس ك0 لك ععدبعلاوهللاوه ىيقحلا لعافلا نأ نمهللا هجر ىرع «شالاهيلعالءاعالعاقلا نع

 وهو مدي ااريخ هرهللادب ربئذلاد ىلا لغش نوك « فيك تألق ناف# هدج وأو هللا هلأ! هترشأممو

 دم# اميقوأةُثيف كرتلابو ولعفل اب لغشلا نم ممعأل غثلا ناب سيجأتلقوهنمبرقيامو مار 4

 ب ممديام كرتوبودذملاو بحاولان مدمكلام لعب همامتهاو هل غش لعجي ف هكرتب مديأ يدعو هلعفب

 هيلعمملا فطعملو رو هيهمأ اولا .ثامدياع لغثكادا رااوفلكت هنا ل-ةوهور كاادم ار 4|

 لاعتشالا لاق دة وهل قام نيبو هذيب قرفال هنا ىقخحالوأ ممرذحلاةيصعملارواهلعفب ةءاطلاب لاك”

 ليقاك مد, و دمك امة رعمىقرب د5 :لاوأ ن >وهو مذي اميف نزح ىندمهلاو دمحاميف

 م هيفعقيربلا نمرشلافرعيالنمو *« هسيقوتلنكلرشالالرثلا تفرع
 اهفاسقس نودرومالا ىلاعمؤهممهو هلاغتشا ناىعيكلذاهناشن مىااةمهملار ومالا مل ودم أع

 لقاك هيومدعب ن اتنالال ل .ةةلاب ادغرسفي دقو طسوكااديقلا فو رعموهإم امهدي ةادغو

 11111 و نا وقال دحنكذ #« هدعبث.ذحعرملااعاو

 ةعيصب ل ءاك١

 روهام لعقىف ىا 00
 هح دع ا ىوممالرت د

 مو٠ىأ(ادغ)ن اسنالا

 ىأ (متيوأر مانا
 (هلع )كلاس ار كرام

 اهرسكز و < وءاحلا حاب

 نوكت نأ لصاكاو
 رمالا نا. قدمهو للغش
 نانمومذ لاو حودمملا
 بتنا ولوالاس ك0 رد

 ارسل او "فاعلا
 امحاو هلعفي دمك اممق

 مذياميفوأ الفنوأن اك
 ىبتناسجاولاوهر هك رند

 ه>س ىو ؛ قدالهدعبو

 ةغيصب مايالو ةحردك
 هلق اميفو هيفلوهحلا
 هل < واذ_> رهاظوهو

 ىلء مدي ودمحل لوعقم

 ىناسملةالاالخ عزامتلا

 ىلعدئاعلا لعح ثيح
 هدمت اميق لوصوملا

 ءاناماو افودع ابوصنم

 لوول ةءيصىلعر اععلا

 هلاق يهل عفرو

 عيحسةلل لو ىحكدلا
 هلك هاوآد



 يدشن عذتب (مسدلف)
 امدارملا ل يقو واولاىن :ءءاهلع ل ةحاحالوهابانالو ا ىلقلا لغشلا لم.ش ثااذاو قاثلا قول ممردقي وا 1 ع 2  حححمخ ا وو 25 ل ءاسناننالا
 م هىا رغلاالا

 (ميعنلا ةرضح ىو-س)
 :راثادنقو هروض>ىأ

 تار ادا كاع ءاود لأ
 اكلمو اميعن تي ارمث
 ه>ردك هحس قواريك

 رصتخقاو .عذل | ةرمأ

 اراعشا ىلاسمل لاديلع

 قفرعت ىلاعت هاوق ىلا

 معلا رمت م-ههوجو

 دعب اوهتسحو هدد مىأ

 ْئُدل افا ئاهنا لاق نم
 ىرصيلا هعئو ودسفن ىلا

 ىل_ءعقوكااهزو-حو
 ا 0-0000

 >4 |باذس

 3 كذبت را

 ىل راربالان ا ىلاعت هللا

 ىقارادقلا ناو ماسعت

 فطع( ناكلو

 ىا(هلع) لع ىلع
 لاغت_ثالاهيلع بحول

 عتففمضب (هتصيوخت)
 هة_صاخربغصت ةدد-شد

 تدعام
 .٠

 مالا واهسفنامدارملاو

 نس هءيص”ةىذلا

 ةكوخىوروةويثدلاو
 أمدارملالمقدقو هدفت

 هأوقو اءاعاهمقو توملا

 ىلاوكسفنا كيل ىلاعت

 راو تابعت

 مقوام س رغنةوةماعلا

 نيك: || ضعنأ

 .ناددص ف ناكنمل

 0 رار ادم واهرماب مام“ هالا ىءثيةل_كالفرصتا اهمد ةسدلو نيرمالانيذ- هدحأألا ل ا ا

 داعأو ا ل11 ا سوه والما ود هخسأ قَد (هلنصي ود هم ماع ناكل ]م .>>ا] ةبشلاب ا

 ١ ناس: لال ناك ىفرثش_لاريمصلا وهل .ةأمةمس نم سدلو لة” سم 0 رخآت 0 لارا 5مااك- ||

 ريا نمياطاسع لحعتسادهنار ؟داملاب ل هةسعدت 01 ها 4+ 8 سداولا 1 ا وحادك 5

 هول. قاكاونامزلا ن مم ةدمدع ل وتاماقءا 2 ود 8 لم نيطالا أ ا نم هنو

 | ةدامعلا ن م هريغنعوهنعقثاعلا هندب وهمزع ءئعضصدت ام ضورعوهم :ءوياغاشلا رقدلا ودعت مقاما

 أ فاضلتا |لاقو ثي أر متي راذاوىلاعت هاوثىاك تكمل اءاهالب هيلع فقوي و 14

 و اوطقق لو لل ارك يحاصر ةقلمويلا مدي وةمأ ةلاؤدمحامم العلا نعدرحتلا مذ ودم

 عوفر هدعبامولوهج لعجو ل عافلا نعسئانعوت مده اع خسذا | ضعن ىفوامويل ءافو اك معرباغتل

 تاعاطا ادمحامنأ ىلءهيقالةداب زر مددالو اخ_سنلا صعب قواضي اهجةموهوول_صأن :الةءاعراضي ا

 ناالا هدعبل نم_ةدارتملا نيب واعوق ومزلي , الق تاعاطا اوأت ان 6و ل | تاحابلا ذب :الامو

 ةيفرظا | ىلعهل_ بص: لعافلل لعجنب وىلوالا ىو راسضت ”نافمأ# 0

 لباقي مذا ادثرالواريض رك !كلمأالىلاعت هلوق فل سيقام ىقناكملاو نامزلا رام عا ىلا راش
 1 تاركا رداع || ناب قوطمهنارذاملهنازاةءنا اروظالا ءىتلايد_ثرلاو عفنل برم 7

 هلعسشل-عء>و ع ءاصملا ىلا تافتلالا نعد رص ريخ هيما دادأن موىلوالا ةراثذا !ىذتةماذ_هناب

 بداح ن نمودحا هنمولختام لق هناف مذيا هلاغتشا نمديق : طرقام ىلءهنزحو رم همسك ىلعا اروصقم
 0 اوعلاءدعمت لو قثالعلا عطق هسفن

 [ 152 قر كري ىبكف ا اه ردي تسل ايد ىلط# كلارا
 ادع تلال رو حتقلا ىلع ىن_.مةراشأ مس و ةرتدتسكا كلارك 0 26 -هسملف )

 3 ردنا والاكل و و وه لكس ىلتخا وهل .اقةغل قثنأثءانأ رمال مق وفقرلا ىقةقحامأ مال

 ا ثا اذكن اكه*نمو مهو ص ىهو برق بير ةالاموك لد ثلا رش قوام 15 حرت هك اممم لكو

 هتمدخو وهناكك ىئدلا[ةنمل“ <ةراعت-اوهو ل-جأ نىكاهورسقاذك و هريغل |ثنمنوك# اعل

 هدافأ[كقايسسلان م مه ليلغلاو ةةيئادتا تناك ناورهاظوهفث 28 اعد نمتسناك نافل -.لعتلا

 ةرخ ”الارادللةراشالاو ب عب ذ رقت مل: ء.لعتواةحم_صقءاقلاوتأ لاا الاؤىلاعت هللا هجراذخ مش

 نامزلاىلاةراشا اهلا ن_سحالاوادغهلوقن م ىو نموا نيعبصناهنالل 1-0 ةمأم بعل ن 0

 د دام ربل و ناقل نا ككراع مول |كال د قاطع طغءلائىشكتا اذاىأ هدأ ااهعراش 3 هتاراو هلل 6 كاذلا

 ةرضخةب .ابنلاقو روض اكن اغدض مذ حردص هةرم د4 اوريغ ي-ععىوس (ميعن رك 0

 ةرضحوىلاعلا ماةماك مظعتلا هنولمعسءاشنالا ف باتل اوءانفلاو ساغا ىععنركد وديرق لج ل
 ةرسملا معئلاوم 0 اتلَةتحلا هيدارملاوأ معلا مظمتانهدأر مال هلامةفاض اد داما
 باقعلاباذ_علا( لا باذعوأ)رظنم ن حومة حو ىأ معن رش ةحدت دو ةدعلا 00000

 0 6 ةى-عالةيمالةفاضالاو مومن ساوقججاتلا ازاعااور كادت |ناكملا محكلاودي دك

 رح ”الاف سدلىأ» راادءىزحا ل ةمسنلابرصحلاوةدئافريغب ر هافلا ٠ نءلودعهنالل يق هسب الم

 مقملام .عنلل ىدؤ.ف دمدامو مل الاب اذعلل ىدؤت همي امةؤرعموةرخ" ا كغم لازبالز | لقاعلل

 هناك مع ءنلاوأ ١" 211+ قاطع رار ندعو هتقاع دم ىت>حلاصلا لمعلاوة- ءاطلا قبأدم 8

 ا هال املار ا ايو فارتعالا دس ءىلععأت ءامااذهوىلوأ لوالاو

 رد_ةعقاعتمه ءاعو عادربغن ان 4 ع هوخ مز 1 - اريدقلب هلن لع>و
 1 ا اا

 ءاضقا ىك
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 5 نمههل-ععءاز د! امنالريخوها هلاغت_هال هقفواريخ.هتلادربنمنابهمةءايندلارو مأوءاضقلاك

 'ةرضرومأ نم اولا طمع علاو اصلا لمعلابهسقت :حالصايديقت وهيلعمدقب :امرظة قرش و

 رماللالو فم س هلهماعا زهىلعق هينعت الامدكرت رثع رملامالسسأ ن ناس منافهه-4: >الىتااهسقنر وعأو

 ىلءوذاشريخالاو مزلا ىنعم ىلعوهيلعوكلي اعلاق ,هنال_لطلاوثكاوهوءار ءاال لعق مساهل يقو

 هلك ازءاملا ىَذْرلالاكو هريسأطب ءاع : مسعيقن بدلا تاذب كل اعوحنءاملابىدعتب دقو 0

 نءالاقو مزايبهياءونعلو ان ل ءزسق هنال لمعلا اق اهقع ضالاعفالاءامسأدعياريثك دازت ىو

 هل و ةدئازءاملاو هيلعمربخأدش ممول عضل ماس ملت روفصع

 قلعت مهيلعفةنب ؛ رعلا سثك ىفلد :وطم لاكهيف وب س>ريغأ د ةممىعاملاةدايزو موصلا باتا ى 5 3

 دي 2 مدةمربخهيلعوةد انااا اعدوأر ايكردقعقلعتمةصن ود ولعق د

 رالوغصت لاء اءنالع 1 ءلانوكسو واولا حل وو ا مكدة_صد وخوماشب اكناك +*خةل او لي

 00 ةذلا ب ديرأو سفنلا عمةسص» وخعقوشي .>حو صخأم ىو ةص اخريغصت ةلمهمداصو

 هسقنب مق ع نمنأىلاةراشا هيفق لصالا اوهلوالاو هريغل دريد قو ريق. او لياقئالريغصٌلاوارغصم

 كن وككيلع ثءدحلا ىف ذو تاهمملاىفالاهنامز فرصن مف هلاوحأ تفومر ومأتلق
 دارك

 صاخللماعلاة_فاصانموهوأءاسنلا قرعك موهفملاو ظفالارباغتلاهتفاضاو سفنلاة ص ولا
 ركذوهليقوديف»الامو سانلانودهعفنب و اهبةصت+غلاةيتازلااه-خضراوءدارملاو دادغبة داك
 دارا اوهو حورلا امن اعماحلةحهملا (هتجهمذاةنئساو) ٠ هدعب ى_تالوهرأم 01 ا

 حئابقلا ن ءاهنوصو اهحال_صايباذعل ا ن نمهحور ض ءلخ ب هيلع ىأ سب اختل انااا وذاقنتسالاو

 زو<و هندأب زى ةغلابملادارملا ل بادارعبلطلا سلو:داب ْرْلابلطةدارتسالا (هديزتس حاصل عو)
 هناليعلا ىلءهمدقو اع هرشدوم لا حا لاو ضرب سد هنأ ىلا ةراش اهداب زلابهقصو وهلصأ ىلع ابا

 مدق ةوةقحلا : اقعلاكهنمديالاموةيعرشلا مولعلا نم م(هدرق هدمسل : أدق اناعو) 1

 حالص اري < ا(انب ولق عدص هللارب .) فرتكاو اتا انستا |مالثدا هيسالا نع ”موءناكناو:دانالا

 هيفوماظعلاو ججاحزلاك ةباصلا مارحالا ىف ني: 1ىذلارسسكلاوهو ىثلا عدصلاو ةريبجلاهنمو رسكناام
 هللالازأىأ ديقااىفالطالابزو قوارب كلا ىفةراعت ساهيفقةوسقة راد اك يوللةلاهذهنأىلا ةراشا

 نم ءلقىفام هللا لع رب نابع اهدا نان سعال وتوعلا داتا اطار لاا فا , ولة ىقام

 همق ؟ئثهيق 8 رقدالر وينكم تلك انا ش اهلا يولقلا همشف عفن ام لومق نعةعت كاةوسةلاوةلهغلا

 مظعرفغو) حورشلا نامىلوأ اذهو حسيشرت ةريحلاو عدص يف ةياي يت توانب ولق قةيزكمةراعم با

 اه<ترفغعمللان م رداعصلانالاما مظعل | صخو لصالا عي فوصوما]ةفصل |ةفاض | نم مو ونذ

 59 رطاابهريغرششي ميس نال نمنالوأاهودو سد لا تاول_صلاك ةروهشملا تارقكملاب

 قرغلاامتلقناف# رئابكاهلكب ونذلا نأ ليقإك ىدعنممظعلارظن مظءبنذ لك نالوأ ىلوالا
 وهورفغلان مةرقعملا نات: صوصخو موععضولا حا مهموهقمنيبتلق 37 ةرفغااووفعلا نيب

 وعي مم د اهشالا س ور ىلع ندب همسات نأ" اكهكعو وارتسلان مز ءالوولا ىنععوةعلاورتسلا

 اذلو قلطم صودةوموعام مقافعرتساذاوهف هننامر كب رطد !اياماهي لعب زاك و هرتس وا هنع

 لعجو) كَءءهتياافع ىلاعت هلوقرتسفتى أس اكهنعهتلاافعرشك الا --

 وهوهمر «الف عاش مت ىذل دوج وأ هم ديالام ىشو تلا ودعلا نى لطداد + تالا «م(اندادعتسا عدي

 تك كلل رب عل را رك للا ا ايا لا اتا ا ا ا لع>ىأ (انداعل) ن نابر اهم امهو تاك اهنا ناك ىاقح#سالا ىععنوكي وانهدا ااوهو و ملا

 (لافن -«)

 هداص ريهص ناف

 نآآلا ىلا ” نذإ ىف
 ( هت>هم داع: ةساو او

 صالخ: ساىأممملامضب
 لعو) هردرتامهحور

 ىأ (هديزخس حاص

 كلذ لعد ناب ناسنالا

 0 اسس لمعلا

 (عفانإءو) هتج رد

 م

 وأ) املعم نو_كيف 9

 ناب4_سفثب هلم همس

 هربغنموأ !انانرك

 هللاربج] ا. اع" منوكيو

 حاص أىأ(انب ولك عدص

 اها رعااعاه درك هللا

 قراوو ن<ث فراوط نم

 (انبونذمظءرفغو) نحأ
 ةميظعلاان ويعادعوىأ|

 جيجل عجد) اهرتسو

 ىقاشدعىأ (اندادعتسا

 ىأ(انداعمل) اندازرعأ

 | :ءحمىفاذاهعفندوعيل

 انرمارخآو



 ىأ (انيعاود رقونو)
 انيساكم ريمكت ل_عحو

 (اذيح:ءاميق)انملاطمو

 ىأ ةيحنتل وأءاحنالا نم

 ءامع اهمف وانصاخت اهيق

 لعالر وآملاءاعدلاىلا
 ىقو انمهريك ًاايئدلا

 رفوت قءافلا حتفب ةخسن
 4 وطعم اعدل < هن ىلع

 راو لأ نماهلبقأع لح
 ع راضملاةءيصيئور

 هلوةس_انل مولعملا

 ىأ(قلزشاىلاانبرقي 5
 لهزتلاو قواصاخاسر 2

 ىل انوبرقيلالام هل ءعنام

 ىواضيبلا لاق نازل
 برغاولاحوأردصم ىنلز
 عجبا هلوةقىفئاسماتلا

 باوصلاذا ةقلز هدرقم

 فلكك فاز ةفاز عجن ا
 (انيطحي 2 ةفاك 2

 ءاظاار.سكو هلوأ مظب

 انردق عذربىأ ةمجعملا
 ةلعلا ةلرلاانصو

 (هنمب) هي ةيظ#لا ةءكرملاو

 وهو هلا ما دست أ

 اني رقي واننا ناكتم

 ىناماتلااندعب ا واضرأ

 هنعنيلس و: ىأ هل وقى

 هناسحابىأ (هتجرو)
 انلماعبال هنا ىت_ءملاو

 ل زقاو انلاعام

 نملاوكلأ ة.عراضأ |

 ةيئاعدلا لا
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 دوعلر شاب صف دوعلا لمد اعملاو ةرخ الا ىقةداعس /اب زوقلاوهاحنلا ىلعاةلانوعةيفاعكانلا غشا

 قْن م.قمللو معجرعهيلا ىلاعت هأوعك مهلاعاب مييزجيلهللاءاقللدوعتوأ 4 .ةاهما دال حاو رآلا

 كل ةنحلا هناأهنمو ركذاماملاوقأ 1 ءأدار نب ةلاكملع تمرس يذل نإ ىلاعت هلوق

 امىرحةنكمملاةوقلابوهام ىرتسرعلا ناف اهي اوناكم هناك مهةدعما نوكلو أرذلالاع فا مفاوناك
 مقلانبالوقهيلعو ةعساوىأ-احرةثالل ا ::ةهح نووي لعفلاب

 يابو كوالا كلزانم »« اهنافذ ندع ةاح لع ىح

 ىهوةيعادوأ عادعج ماودلاوةر ةكلارفوتلاو دادعتساوأ عب ىلع فوطعم (انيعاودرفوتو (

 هنادةةعاوأنظوأناسنالا اعاذا ىواضيبلاح جام جر ىو سلا كو ىزلا لج ةلع لمدعام

 ةيعادلابىمملاوههرتو هلعلا اذه مزاح ل .ههيلا هماق ف ل ص>ةحجار ةحاصم ءلرملاوأ لعفلاف

 وهاذهواضرغىادلا ىمسدةولعفلاء:«سىلطةحاصملاهملعناك:هبلطاذا اذك-!ءاعد نمازاكم
 ثدا اولا نمهيعدتسامر لإ ءاودوانءلطواننوعد دارملال 5 د مهمالك ىفورعملا هنالدار 1

 نايبهلك اذهو ركذالافورصمهليمهللا لع ح نار ءاعدلادوصقاملاف , َئىد بكا 9 ءاط :اموأن ا!اعدا رااو

 دعس امو هللاباذعك ىذا صالخلا ىهو ةاجنلا نمل يعفتو أل اعف أوه( ايجي اميف) همدقألا

 اهناك هلهل مود ش لءجهنكل ماللابىدعتمي لوالا :ءملاىلءهنالاة يحب ا-1لوق. نا رهاظا |ناكوهنع

 تدريب ا لا موصل عود عديلصإل لاعت ءاوتك هي زاجت هير ظاافهمن هنكمتم

 (ىئازهيلانب رع و فيصل راع ذاكر هدلا اود مسخ و# مزالب ؛سدلو ٌىامولا اودك ه-ماع

 ]ب + رقنوأبرقد :| رااق نيقتمللةنلا تغلزأو ىلاعت هلالاق برقو ىف: أى ءءفلزأنمىلعف قلز

 هيففهظفل نمردقع وأ ادوعق سلجتك هأ زعم نمر وك ذملال عشا ا,ببوصنمقاطملوع- ةموهق لماك

 ةيونعملا ةيئرلاو ازا برقدا رملاواتابن تدنغهتدنانابن هتدنا ىنعمنال بطلا نايدتىفاك غ ملي زاحا

 ءاحا مضب ةوظحلا نمةيتحتل اةامئملا مضن (انيظحي و)دي رولا لبحن مب رت هلا كمت اا
 هنعدزني ىلاكملايرقلا نال ل يقام عم ر 0 ىهوبحت نمدنءةبترملاولعو لودقلا ىفو ارو

 اذهوهيرإهتماركو أ ه.هملعرابّةعابىونعمب رقددارااث ب داونآ ارغلا قدقح قدروامو ىرا ملا

 هلذقو همر كي نانا نمساط هنا ىنءملاف ريغلا ىلع ليضغتل ايةوظحلا مهظعب رمسف اذ وانهدار ماوه

 امئاهنالانهركذامديف.الهنأنمهيلعدروأ امو ىعمابراقت ناو رهاظلا بسن اتا لا رباغتل هريغىلع
 ريدقملا باين أعم !سمري غهنال هلدجوال انه هلزإ_صالو هللاهجر ىرهوجلا هلاقإك ىلعب ىدعت اذاهديقبب

 هيقعزانتملا طسوميلوقلا ىلعهدعبامو وههيف عزا: ليقو ريخوهوهل-ءقاعى اع (هنع) عس ساو

 ىهول#اددعت ىععنوكت هنااوهيلا ىعادالربدت# هنا لاعقالا كلترداصءاقاعتم هل ع>ىلاةحاحالو

 ةهوركم|مارهاظلاو هعينصلا مدهتةنملا ليقاذلوهريغن معامل ونانملاهثامسأن مو هللا نام نبك

 هللا لص ىنلا,بةصوصخم ا ةمرح ىل قو دحأ لك نم مارحاهما ليقواهدحجو ةمهزلار فك نم ريغل

 (هلتح روز ماعنالا سمن نوكإ وعالطالا مدع نم هراكن ”اف ردكمسا 7 نيعالوىلاععت هاو ع لس وهيلعىلاعت

 ىهو اهتياغاهبدب راجلاعت هقحىفكلذ عانّتمالو بلقل اةقر لالا ىهو هغمىلع قوطعمر ىلا

 ليفو ةيديسهنعهإو3 ةءاملاوة :اذةقص ىهفهتداراوأ لاعفالاتافصن«ىب -45نأس >الاو لالا

 دندن نكلودي ,دعتللا#اهدارعن اي درو ة أدع :لانمدحأ لقب :1ميرغ ىنعمهناهيلعدروأو عافشتسالاب اهنا

 كل كتف ب ذوع ًادروار هيدتلا ا لسوت هنادار أ نالت الانا ةلمسلاع ابل ,مافوحدععفشتلا

 ةيارغالقءاناقاميق عرصّا ايدك هلوقب هل هليثكو عاق فثقسالا هل" اموىفاطعتسالا مسقالاهنال وقتنا

 الو



 (هس وس تحردو) هدوجو هللا ها لضعبهدوجو اعل 'فيدصتلا سرقت تدر نيحوىأ (هس رقت ثم ونالو)

 ىعياحردموأابتر عدس وم ص: لهلاو لا ىفمقاولا ىفاطءتسالا مسقلا نا ىف مالك لا ىس عن ردتلا مدعنمالا بارغتساالو

 ريغمناءاسنلاةروسلوأ قف. ل! قوكالذكالا عمسي ملهنامهمالكر هاطالمارمالا دعب عوقولاو ءابلاب
 دصقلاف رعلاىفودصقلاةينلاوهباوجهلماعز امز ف رطديد_ثالاوحافلارامل (تب ونالد) مزال

 < ردتلا,لوصحلا ىلاوأ ماهفالا ىلا اس رقنهلعجىأ( هبي رقت) مزعنراقملا ريسغعو لعفللن راقملا

 (هبيو تجردو) بولطملا ىذتةيهجو ىلع اءادلا قوسلوةعملال هأدنع سير قتلا وهو وىق <الا

 ىمبمردصمهبب وتو عردتلا ىلعءاندأهيلاهجردحاحصلاىفوةجردد_ءبةج رد]ء># ردتلا لصأ

 لاقإك لهملاوىفأتلا < ردتلاداربدقوانأب اناس هنادارالاو باوأاذ ءلعج ىألوعفل

 جانالملاتويبو د جرد مانالا جرد

 شارفلا وهوداهملا طسد.همتلال_.هأ(هليصات تدهمو)ابسانةمانسحاسةرتهمتروهلهسدنا ىنعي

 درحم ت سلف هراورأ ل ئاسما يلع ىتبن ةادأودعاوقهيفركذهناىنعي لوصالاودعاوقلارك دليصاتلاو

 تصلخو) ى-خالكهحضوأوهلهسمنادارا سس لوة>.حصلالوقنلاوتادالا نعةبلانىوعد

 جارخالا صيلختلا لصأو دادالاو لامجالا نءاهلي صافتوهدعاوق عورفوأ هلوصفتزيمىأ ( هليصُءي

 اذهىلع هنا ل. ةرلوةلصاقللةياعر هنربعو لاجالا لمص. لاي دارنا لمّ و لمت صال لا نمداعبالاو

 هدصقاذإ هوان نمتدصقىأهلمهملاءا<اب(هرصحتبح:تناو) رهظأ ناكدعاوةلاولوصالا نم

 هىدارملاو سدح |هانعم ل صأرصحلاوةدحوملاءامل اوةمجعملاءاخلا,ترختناةخسىفوتوحتناهلصأو

 وأ با وبالاءذ هيف هعاونأ صح ترصةخاوأتدصقىأ هناي زح وأ هئازحاف ى -اوألكلارصح
 هأوقو رهاظهثازاىف لكلا رصحوةروهشملاة>سلا ىلعراصتخالا هريس: هجوالف ةنيعملاباورالا

 ر وص طاخغاورصاح طيح انهن طر لدم ىف ىلا ل_هج رصخلانالنكميالهناحارفالا سو رعف

 لكلاىف ةرصح:مءازحالا وءازحالاب طي لكل نال سكعلا ىلءهئازحاعم لكلا ن اشو فو رم

 ةلدقملا ءازالا نا دارلاوه-.ةةحاشمالحالطص اهنالئثي سدلابيفا رصحنم لك! | لعد فياكلف

 دعب هيفالصاح هلعج أ (هليص#و) لهسرءأوهوهفرط نع ىففورظملاج رخالاك لكلا اهنعجب رخال

 ىلعل !تاط نملك 5 افهطضوهراطةخالهنولص سانا ان ادارملا ليقوءريسعملا بتاكل !نمهعج

 دار اوال باوج(هنتجرت) هل هوهل صف نم لكالو هلصفهلصأ نم لكالو هلصأ هل صح ْنم لكالو ءاصخ

 هلئاقدعبل مالكسلا نم ىتخاسلل غ.هلبتلا ىنععنوكيو ىرخا.ةغل نعريعتلاةجرتلا ىنعم لصأوهثيمس

 هلوقهنمدىراخملا ح ريش ىفاك همهفروصقل وأهعماسنب وهنيب لئاحا وأ
 ناجرتىلا همست جوحادق 03 اهتعلب ونينامثلا نا

 هنعريمعتلاب ىنعملاةفرعك همسابىمس ملا ةفزعم لع ه يشل قد رطىلعةيمستل ا ىلءةجرتلا قالطاو

 ناك الهنال .جراخاىلا نهذلان مج ورا ليقةيمستلاناء]وةلاو ىفراعتمزاحموهو ىرخأ ةغلب

 ليقوىف ع ابا اوهناج رثااوهثقرعال هيلا ةحاحال ماك امهتدب عماح ةجرتل اهنعربع موأعمريغ

 فير عشب )همي مس ىهمعهتجرتب قاعتم(امكلان)ةغللاسّتك ىفتاغل هيذوهيذاوةرمصت ناغرد برعم هنا

 ةهز: باك ىقىلاعت هللاهجرىز وحلا نيا لاقىف ىنععوأ اف كلاب ةةلع”مةيدبسءاملا( ىطصملا قوةح

 ىلا عن هاوقك حرفلا هجوأ ةثالث ىلع نآرقلاقلمع:سوىذالااهنع لي زم سفنال مالماقشلانويعلا

 هلوقك نايبلاونيفشي وهثتض ماذاوىلاعت هاوقك ةيفاعلاو مهرس ىأن ينمو «موقرودص غشيو

 نستحمامعأ ند ل-هبتكلااءامسأ ىفمالك-لاو لو نم لعا هءدعبأم عموشو رودصلا ىئامءافش

 اذه سيلتالامة>|اهعو وأ ش وةنلاوأ ظاغلالاوأىناعملااهام مو ةيصخشوأ ةيسنج مالعأوأ
 اذارصقب نازو<دودمه او ىفاوقلاك عحسا اله او5ىلعفقوالا:هرصةدود_مءاغشل اواهامصقت

 فيلاتلا ف #ردةحرد

 ( هلو صان تدهمو)

 تر دئىأ ءافادب دشتي

 < سوم ةل-هم هلوصأ

 ثيحناسملتلاب راو

 تشرف ىأتدهملاق

 هقيرفت ىأهليسصاتو
 ىأ(هليصغم تصلخو)

 ةن..ههاو_صقتاءجو
 ىأ(تيجتناو) ةنيعم
 ةمصح تد حقو

 قهنيدست ىأ(هليد#و

 ااه ىذ تاروسمالا
 ةءاورؤو ىباسملتلا
 هاسلاو ةمحعملاءاخاب

 ناختنالا نمةد_دوملا

 ناالا ةده_ صالاوهو

 نمر عاما لوألا ةياورلا
 هارهظنال لب تلق ةيناثلا
 تدختنا هاوقلالصأ ىنءم

 فريعصا وجهت هرصح

 (هتجرت)ةهمشالب فيتو

 هليمس ىأ امل باوج
 نيش امسي وهو(اغشلاب١

 وأاغقو رصتو ادودمم

 هلوسقي عجل ةاعارع
 فقوقح في رسعتب)
 !ٍ زاحأدةد( طصملا
 نمرعءاكلزوامرثانال

 دودمملار قو رئارخلا
 هسالع راحأو اواغ ع 58

 ه«عممو نو--.ءفوكلا

 نياوالاةء>نويرصبلا
 «انغالو مودي رقفالف#

 باكا |اذهنال.مصقهنالاقي و هلوقب فوز منبامالكل قن ىف ىلحلاب رغاو#اكانغالو مودي ىرقفالف# ةحيحصلاةباو رلانابدرو 5 01



 ا 0007 5 .٠

 هللا لص هقوة> نؤرصقي

 ناز

 معقهنانهل-يةاموهيلعرامغالذةنسع:زوءةوهو وطصمةاكاش اوهوأ ريد : وأ ةقية-هيلعمقو ملعأهللاو /سوهيل عملا عت

 رعشلا ىف ىرتتاك ةرورضل اوةر وةرضهنال يق 54م>و- الأ صئالدقيطا قوقحلا ءذهناشن ,عرصق هبال (هيةمالكلا ترصحو)

 9 باثكلا اذدهذىأ

 هحس قو( ةعب رأ ماسقأ

 نايادهو ماسقأهعب رأ

 ىلاعت هليا ولاجالادعي

 (لوالامسقلا) لاحتاب ملعأ
 بيصتلاوهو فاقلا رسم

 وهف حافلابامأو ءزحاو
 ئملا تمسك رد_صم

 (ىلعالا ىل_علا ىيظعت)

 ردح صم ةقاصان أن نم

 ا ا عا هلعافلا

 (ىنلاا ذهردةا) ىلاعت و

 سو هيل عىل اعم هلأ ىلص

 ىلوالاو 3 ركل اةحست

 ىقطصملادوج ودي
 قايسإك (الهفوالوت)
 (مالكلاهجونو) كلدك

 َىل ىذاملا ةةيصب

 لاى ىأ (هيق) مدا

 نوكينادعسالو لوالا
 هلو هريخأدةءماردصم

 بأ. | باونأةعبداف)

 مسقلا نه ىأ(لوالا

 وأإ| (ىلاعت هئانثف) لوالا
 4 لع)هرك دن

 ىأ(هردق مظعهراهظاو

 لا
 صخأ عجحسلل هناعا ٍر

 هلادام نى دغ هدهعع نم

 ءدنعنزا نم نووحنلا

 هنرضحح نوكي نازو<
 ص:+فةهيدلاماوهكلمىؤو

 ةرشعهسيفو) ةرضحلاب
 اهليصفتقايس(لوصق

 امتدريغو ىطصملاد مري وك هنميرغاوهثاقن مسد رغوهو لد يسحلاحورمش ىاكعجسلا قىرت

 ٌكوو ص ارمالا افشل هنءارقبرحهنا اولاةني_كلاصلا فال نافءامسلىةاومهمسار 4 ا: طال

 داعتءالا حصاذاو سو هيلعمللا ىل_ص هاك مد ع نوعاطلاو قر#!اوقرغلان مناماهيفودئادشلادقع

 تلنكجرفوربخ كار رد همّ الااناوججرحور دص قيض قل غ1 هةبا كلاح تنك دةودار ١1الصح

 افكاديد_ثنمىساقأ ١ امو ل: انعلاب لقثمىرسهظبراب

 اقشلا حرش هعسوق قوص 2 هيئردد صو لك دقنتملاو

 برك ااه جيرفتودقءعلاامبل<ةالسصى كنا هاطلا | ىالا ىنلاد_هل [ىلعو د ىلع ملص مهللا

 رور#غاوراحلاو نطصملافوقحفير كلو وأب امكللهيفريمض (ةعبرأ ماس 0 ؟مالاك- !!ترصحو)

 الكي 3 عسى عه ُث صيط#ءاحالط صاوةغل سدحلا ىنعع ردقلاورصحلاوهنملاعوأ مالكم أد , ىلعتم

 كباتك د لا :ءلابأم اقع عحو ىلا ا ا

 قزح اوعز ءرمل انمي فرغلاوةغل ءانعمراسةعأب ًازدلكلاة ههست و7 از لكلام هحنمهوهقردا.ثااوه

 قمل سل حالطصالا قوق محا اياتك ىيست ل امهنمدس حا « لك ذ |هيلعمسقملا قاطد هاللوالانا

 قيقحمهنأ مهصعي عداوهث ازيأىلا لك لام-سعت لاق ءايك هلهترسا ش1 زا و هفهياع قاطأ نافعز ملال

 هنايئزحل ىلك || م سقت نهود 0021 رع ”الريمضلااداعا نافمه-_ضعبهضةر :1ناوهنم دامالو اضن

 عسوهيلعىلاعت هللا نص مصر كس ال6 تادف لعل لعلاج .ظعت ىفلوالا مستقلا اه رهاظ ىلع ماس ةالاو

 هنعءقر رهظ» واهردق عةرباععع ركن وهرع-ةونو هو ىمم يخلو لدجبتلاولظعتلا(العفوالو: (

 لولاهلاو ةهجلا نءاعزت ءاولعةقيقح ىل_ءلاوههناش لج > وهذاولعاانمىلا عدت امسأ نمىلعلاو

 هللا صان بنردقهللاردة دعب ريداملا ىلعأو < !اةمسنل لاي هريغلول عال ناك ناو اضن اىلعالاب ؛فاصوبو ه

 ىلص ىلا بترولع و مظعلان مهي دمع ام مظعتلا ناؤاأن :هىلعءالا ىلعلا عقوم قالو لو هياعىلاعت

 نرقلاةراشارات آد ىلا نال ادعبلا لعل دس اعاهيلاراشي 0 سوه.لعملاعت هليا

 رم هنيءامص :نوكي ناد 2 ناىنيني هناوهتازنمىفدأوهتهذررق هللا مظعت ناىلاةراشا

 اذه وقلما نم مرح ل ا فرع لاصن اهونلا ناللوسرلا نود ىذل اناةادلوهلَتَع

 هئيناك اظءعال نارا اود مزاك !االصفمىلا سوقار ةاادعاوة ىف ذك لضغأت ذاكرا ءالا

 ءاحادر 10 ذوق نملك متىأ ىضاللا عم .صر جول( ةمالاك !اهح وتو ىلاعملا 1

 هجوتلابةدوصقملاةهجلاو ليمسلاهحولاوهمث مالكلاهجو لصحملاحورشلا ضي قاكداز 1

 مهونأم هنايئزح ف ىلك- !|الهث احا ف لك- لاردح نم(ب اونأةسعب :رآق هاوقوفاكدلا 2

 (لوصقءرم 2عهمقو هيدا ردق مظعمراع ا ,لعهئانت ىف لوالا نأ 1

 فرعقىاطي وهو دلو بش ن نمقلغي 9هيدسا را ١ |ةحرفل | ىلع قاظي نأ |

 لصوت دعا اوعلاولد اسمان م فام نالة_ج رتب تدرفأ ةبسا مساكم !|نملت الع نيفذصملا

 0 ا هولا ىهوةنابلا ىععمنا ليقو اهاظفحوا نوصي هبالوأ ها ءزسة فرعا هب
 ردصموه# هدم 5 هنيبةل صاف هتجرتوأ ريغ ن علو صم لئاسملا نم عونوهو ىلدؤ ع جلوصفغلا ىلع

 ىءعنوكيوهتسر هفرشو هرادقمئدل اردقوهيفام ىلع كل سف: ىلع تينت أك تنأ هلوةلروه_كملاىف

 هريسعنز وجيف هيف هوحولا دحأ ىفهميظعتىحهومظعام ىأهردةق>هللااوردقامو هلوق ىف اكمظعُدلا
 ا و ا ا 1 عا ا ا ا يلا لا 1 ا 1 1 ص تا ا ل ا كا ل م

 امه



 ن-مىأ( ىناثلابابلا) قرب

 اعيولضتب )لوالامسفلال ت2 >> 23 0 د 0( 0 222020000030330 دك 2
 ل 4 لو 6 هيلعهتةية> ةلاح”سالناعمهلذهنلادنعلءقاذاو روهشم قر قاهتس ومدنع ىءعهمدلو امهكملكءانه

 ةاتااعأ(٠.ساحلادهل || ”. .*. : 4 0

 : 0 ب روصلا || فدتداقرفامهنيبو نوذاكلا مههللا دعك ماو افىلاعت هلوقىفاك همكحوا هللا لع ىنعع نوكيفىلاعت
 9 0 0 7 هللادنع نموهت لاق ىلاعت هاوقىف ى هللا لضف ىتءععنوكيو رونلاةروسف ىذاقلا ىثاو> ىفهانيب

 ريح ا « (اةلخواةلخ نساهم ه'هّنلا ليمكهىف ىفاثل |بابلا)
 *.بكل < هاك وساق 0 5 ع سإإ ءاذ

 0 ِح - ىلا وزييمثلا ىلع نابوصة:منوكسو مذونوكسف حاف ةلخو ا ةلخو ىلا نسحلاوأ اكلطم نسا اقل 1 ي(الت) رمالا ىشو هلدحاوالوأ دعمّدنزب ن حك رد ةمدحاول عجوهوأ سايقلا فالخىلءنسح مج نساحما
 هدوجو قبسللوالا مدقو حصالا ىلع ةلوه-سلاوزلا لم قتال سفنلا قةخسارةكمام ىهوةعيبطااوةيجسلا ناخاو داحالا دكا ناو هيفا و ناحج ضل

 فالخالا نس وةرهااظلاهتروصؤخ ”الاوةنطاءا |هتروصاههدحأن ال مدجال قا لاك سفنلل ىهو

 هنأ هنأ 5و دوحو . : ول 8 5 ما ع ا 2 00
 0 00 قيل هنال لاا ه>ودم فصو ما ؟ىلأ ىلع ضرتعا نمىلاع:هنلادجر ىدمالا أطخا ل ولاحرلا

 همرك راءظاهنمئثاخلا

 ا هلوعفمع بجو ع ما ىنمعرد_صملايعلان زو نآرقلا (لئاضلاع.جمنارقو)انرك ذا لزغلاب
 00 حمو اثاب صال 0 الا نصا شا عج ا

 ركام لالا فدع اد حالا ذاهل-ة«قلوةيىاعت هللاهجر ىدارزلاانخيش ناكو ل اوشلا لوالابولأ فلا
 ادا ما... . || عضوه نيدلل هبوسنمةينيدلا( ةيويت دلاوةينيدلا) نسح مالكوهو نيك لاو ريقفلاكاةرتفااعمتحا
 0ع 4 0 ىلا نسدلاب صخيق ىقعلاىفتاذلابمفري_ةوهاهىلادومحملا مهرايتخا,لوقعلا ىوذل قئاسىملا

 1 00 0 نيد ؟))ىلاعت هلوقى يك لطابلا لم ثياميةلمعتسومالسلاودالصلا مريع لشرلاه.,تءاحىذلا

 دومانرعامتالفاقضالوأ |
 ةرش الاد يراها( نم || ثلا فدسح تاغل تالت هيلا ةيسنلاقواذودسس| بنوتي دروازلو ةمزاراو له ا ل اهون ايما هذول مسا | يب يعج تا اكل لي ضقت لعن صدا تنزل صو ل رارثالا ةراشمفافنضللا]| ١ ا ل ل هلاقامىعايندلاوم كايد لات تاس هقلخ نحوك قانلابواهودضوةدارعلالوالادارملاو ةايملا هذول ساهلة قو

 ابتعاد لسقو ىعنا ان هيما هويضرصتا ا ىوسند لاقي واوا
 (اقس) هتحقىأ(هين) قادلا| 7006 0 ها ما نمهرسأب دقو
 اعباتةماعس عا يتم ل اا ا ل و را

 9 . لكو اضءارح الآ لبا قت دقو هريغو ثيدكل ا ىقدر وكن دلال. اهني دقايندلا ورهاظةيمستلا هحوو

 وهو دلابتلب اقم غاس نكمل نيد, لباقتالا يناعمايندلا نا نم لوقا هجوالف يحصو عيت امهنم
 اض.ًاةرخ الاىلا بوس: ٠نسدلا ىلابوسنملان او طقفاين دلا ىلا تنامدارملاوأةلباقملاة#تبرقبدارملا
 نارقي ىاعةموهو ملسوهياعىلا عت هلا ىلك ىنلل هيقرحمص (1ةسنهيف) سدتف لاخلا نم ء.فام خالو

 هرهاظىل ءوهغالاو ةغصيلوأموهفاردص هناك ناف عج نمل احا ةسنوهزاوج ىلعءانب انسن هلوقب وأ

 قايجات كون دل
 دقلواعسواةطعىأ انه

 دانآثي>ىكدلا داحأ

 اًضعب اهضعباس سا: مىأ

 رهاو>ك اهلا قدي ودسم

 داو مال: قةماظتنم
 نصير ع دسم ذدخأ, سا تمحو لعاهمضر هناذارلاةدتح اوما لى ل

 هسيقو) اهلاجةدايز تامل ق سيلدوسلالاو .(الصق نورشعو عبس و) هلو لواعس قاسم تاع ةكس الا ناح لا : 1 هلأ 9 5 ا. 3 كوع مدع 0 ١ 2- ال ا 5 اسعاتلا اه ص
 دعامعيجلاحااذكو هيبهمس من اوال د5 لصفلا ىلا بابلا ب رثنيبامدع هناره ظااقزنورُشعو

 سو نورد مو حل ةةداهلك باونالابهقلعتل باب ىفلةدورلو بابلا تهل لالا هيمن أعل نالااب بالا ىلا مسقلا

 (ثااثل اكانلا 1 هدا ميو رمالا مق كلذب ولوصفللا هل جنمهدخءرودصلا ناهنمهعيقخلا

 . كل سا مب لل ب ب ب ا

 نملوالا مسقلا نمىأ

 ىقلخ قاسملتلالاو



 كف

 0 (اهر وهتمورابخالا حبك نمدر وامن ثلاثل ابايلا)#:

 هتاذد>- قيذكلاوىدصلا لمتحاوةيبرعلا لهأه_قدازوريغلا نعلق:.امةغللاو فرعلا قرا
 هما ل !نءءاحامش د4 ا نولوةدق اموْشي نوةرقيدقو ثيدحلا ىندعمولمعتس نودلاو

 امّنيب ل بقوع<لاةة يصب ىرابخا راتلاباصا ليقاذإو هريغنءهاحامرب# لاو ملسو هءاعىلاع"
 اناكاذاو لمشأهنال انهىل اع: هللا ءجر ىدصملا هيربعو سكعالوري-- ثددح لكف صوصخو مو

 هنمهام هيؤل+دي وبوكوأ اريرقنوأالعقوأ الو :لسوهيلعملاعت هللا لصهيلا ف .ضأ امهيدارملاو ىتءق

 نمدروأميق) ناككلا

 ىأ (رابخألا حيص
 راث ”الاو ثنداحالا

 قروك ذملوصقت ماما اذ - هقوةفي رش اهنيلكف اعّماماذكو ءوجولا نم4جورهرلعاذاهيلق روهثمىأ (اهروهشمو)

 لصتاو طيضلا مات لدعداوراذاهنالهريةاوأهّناذلاماام_ْمم لك نسحلاومميعتلاو تيدا عاظصم| | رايخالا دنع رابخالا
 هوفو قرطل اددعتبريغاو هقعضء امس. ناف هتاذل ح.رصتلاوهفاذاثالوالاعمنكي لوهدنسأ| هبردعءردت مظعب)
 لصو لو هناورتددعت مرو هشملاون سحوهف لوبا تافصرلعأ لعلم ثيرلامومربغل عس.كتلاوهف | هتناكمىأ (هلتزن.و

دحملا نيب هنره_ث تناك ءاوسهقرطددعتت ل ناواقلطم عاشام لع ىقلطن ورتاوتلادحممللا
 وهوال مأ نمت 

 هرك ذاك اضن أيعملا ذهبمنولمعتس ث دحلالهأ وحر معلا ىلعهفطعا زل انهف:دملا ءانعىذلا
 دقوادجةريثك كلذ هد :راولاثيدحلانأ معا « بانلااذهلوأقفصخملا] اوةهيلعلدبو رجح نبا

يثدحنا نمد رهتشادارملا ل بقو ىبتنا اهروهشمو اهخيحص ىلءانرصتقا
 ىلعصاخلا فطعنم هنا ىلءن

 فاضملا نمءاجوهردةنملاح هنا ل.ةوه:لزنموأهتعفر ىنععردصم هنالدروب قاعتم هردق اةعب اعلا

 اظعل ريس فطعوهو

 هللا ىأ(هصخام و ردو

 ىعيةخىف [كىلاعت

 اصو_صق# هلعجامعو

 1 : 7 5 2 0 هتمارك نم سرادلا 3 هن
 ريذمو (هنردنع) انمأكهيوك لاح 2 ءلاهردقءريدقد ناللومعملاوههناكف هلةهص فاضملانالدهيلا لم رس 2

 ناك ههناك لا ون اك-اك ىوذعملا ىف كارما لوقت برعل اواضياهدنعةعيفرلاهتستر ىأ (هنل رممو) كلااهلك لاذ اذكو

 مدآن با نكسامهالمةعث اشاذهبامهتيوس# رخ الاوامثدلا (نيرادلا فهبهدخام و) ل قةللءاتلا 0 تاوزااملع

 اذهىف ىذلاو ةل.اقملاو ةيةرعةقيةحراصازاحم نوكس وأءوكوءانبوب طيحاع تصخ مث ازهابتةرقحرادلانوك.:نآامانأ| ©. 2
 7 8 ارضع ا كاما ف 0 ل 2 و

 ةبسنلاوهاماهةمولسرلا ى- قا ارثا-نعهب ص امام ملسو هياعىلاعت هللا ىلص ىنلا صاوخو ة-«ثلوصفلا نمرابلا
 ميركدهيفاممىأ(هتمارك نم) قأيسو رعاك هتمالةمسنلاب وهاماهمومالسلاوءالصلا مهياعلسرلل

 نايبوهو(اوةرغامهاثيطخا#) هلوقك ةيايلعتوأة ينام نمك وهل عىلاعت هللا ىلص هل ليجتو 5 ال 0 0 هاد عرإأ "عراه. هم 9 3 عسل 3 الان ذأ كلا ع

 هيصخام نود سو هيلع ىلاعتهّنلا ىل_صهلاميظعتا هي ص + ىتا| صئاصلا ضءبانهروك ذا نالأ |” هت 1 ا 1
 00 . -. هنو - 010100 5 1 ب كهمش4 يذم كد ركع

 هيفرهظيالامم ميرحتلاو لولحتلابةصوصخلا ةيئزحلا ماكحالا ضعي نم_فوهياعملاعتمّللا ىل 9-5 تاماذ كت ةو
 (الصفرش ع ىن'اهيقو) فيلأتلا ضرغل سسانمريغوهو كاذإرك ذيلوةل#اىفهنمض"ناومركتلا مزاد ص

 هنعباو اى حارشلا كلس دقورش عة لوصفلا نا عمم_:ءىورملاوهواهاك خسنلا فوهاذكه 1 1 (جارابابلارفاسملتا

 بابل ةيسانميايل اذه ن مهي ةجأددعلا ل ك اا مدعب:دئازلاةثالثلان ا ىفناسماتلا هلاقام اهنحللاسم لوالا مدعم ن سهى
 كاما امو 2 م>ر فور ) هاوقك هثانث أ وهيل ءىلاعت هللا لص هئامسأ نملك ذهناللوالا ىلا عن هللا هرهظأ اهدمق)

 هللا ىل ص هةحىفورك ذامرخ آىلا(حتاتاوهس اروندللا # سرعلاىذدنءّةو5ىذ#نملاعللةجرالا هبيبس ىأ (هند ىلع
 تامالعلا ىأ (تاينآلا نه)

 تاداعلا فراوح ىف لا
 ىثو (تازجعلاو)
 ىدحتلاب صاخت

 رذعيرعأ ءرطاخفحالوهدارم متنادعب اهعضو اسءاةثالثلا لوصفلا ناهسنم مهففلإسوهلءىلاعت
هوه-يلعل ذيامهمالكن مرك دونابل ااذ_هاليذاهاع>واهرك ذسجوأ هك رن

 ىلعام زاعناك هنا اهم 

لع ءانبادهواهتداي زلاحبا ىغتقاشل املا بابل اىلال_صواءافرشعىننا اهاعج
 ةمدقطةبطتا نأ ى

 هيلالدتسالا فمهمااكنال اهفعضأ اذهو مدعم هريغددعلامو وقمنا اهمواثلاث ه.لعداز هنا عمنيبا

 ىناك امىلع هدازرمأوأ ٌةدوصةملارشءىنثالل ليذاهنا ل_صاانالفتابطاخنا امو صوصنلاىف
 * (تازجعملاو تايالا نمهيدب ىلعهللاهرهظأ اميقعبارلابابلا) © هنهذو هروصت

 11011717 و 0 و و 1 5 117 5 ا 772ج

 ةالا



 ناىلاءاعاو صرص دعي ميمعت(تامارككلاو صئاصأملا نمي هفرشو) نكن

هتوبن يلعلادلا ةءالعلااهممناعماسلو ةبآعجت# الا
 ,لاوقأ ةعب رأاهلص ىو /سوميل ىلع هللا ىلص 

ىوالاءامل اتي ةفةل عقد ني:>:ةبةينااهاصأن ا واهو ل اهدي اةجت رليلخالاهدحأ# ةمب رعلال دال
 

 ىلع همدقتل ماغدالاوأ ةيناثلا تلق ىذتع وهذا سايقلا ف الخ ىلءاهلبقامحاةةناواةرحتل اغلأ

 رايقلاو ةماكلانمءتفذخ ةلعافن زوىلعةسآ اهلصأ ناىلاعت ٌسادجر ٌقاسكلل ىفاثلا «لالعالا

 فالح ىلءءافلاتباةفىلوالاءايلانوكس ةربآ اهلصأ ىلاعتهّناهجرءارغال ثلاثلا هب ادكماغدالا

 ماةرحعملاو فمعضتلا لةكءاقل اتيلقفىلوالاءايلارسكب ةيبآاهلصأ مه-ضعمل عسبارلا#سايقلا

 نماهمتالىلاعتهتناىلاهدانساو مل_سو هيل عىل اعت هلا ىل_ص هدب ىلع هللا هرهظأ رشدلل زجعم ةداعلا فراخ

 ىتدصةيآ ىنلوةءناك كرتلا لممق نهنوكتدقا# وك امأو ىل اعت هلا هجر مامحلا نما لاقإك هلا عغأ

 لعقلاك فك هنارا بةعانالوأه.د_ةءبالمرود:اوكلذ لعد_>ارد الو ىدأ رىلعىدب عضأن ا

 هنعمر ودصر اتعاب لسوهياعىلاعتمللا ىلصىنلاىلادنسأا اوس يغلا نءورامخا اذكو ىدوجولا

 نكل هقدص ىلعلالدلا ىف ناكرت ث ةزجعملاوةء”الاوةنسلا لهأهيلعامىبعهعلخوهتاداك ناك ناو

 هللا ىلصهردص دق سكعالوةءآ ةزحعملك.ةىدحتلاوةومنل|ةئر اقم ايف ط .رتشالهنالوعأةب الا

 هللادجر ىل.هسلالوقامأ و ةزحءعسلوةب آو وةثعبلا لمقه_لعرجلا ماتو إو هيلعملاعت

 هدرق هدذع طورشملا ىدحتل اراهمارتقا مدعىلعء أن: رجعمالةو ملل ةمالعاممأ قر اولا ضع. قىلاعت

 فدصدلل قا سوه.اعد راوريغوهونام رلك قدودنلا ىوعدىلع ىنيمهرمأ نب ىلا عت هلا هج رمامحملا نيا

 ىفروكذملا (الصةنوثالئهيفوماركلاو صئاص# |نمه.هفرشو) اذه مالكىلاعت هللادجر

.صئاصلا وىاسملتلاهيلعدمت و راك الصقس ام ١ ردصدعهنكل نو مثعوةعس ناثكلا
 ةصيصخ عج 

ىل اعت هلي ىلصدهنع ردصل اميفق وأ هنافضص وأ هن ادق تت كا وسدرة_صاخلا ةفصلا ىه 5
 نم جلس وهملع 

 هتدامسسو هتاذىفهليضفت ثلاثلا بابلا فاهم هركذةريثكر ومأ ىلع ل مّشتىسهف هتامارك و ها زحعم

 ىرحامانهرك ذوةل 2 اوةبحلاوءارسالابه رنمهبرقو نم رادلا ىف مدآى نبل اسوهماعىلاعتهّنلا ىلص

 هنأش ناو ىعمىاةءانهرك ذامونائانلاذصقةتاماركلا نفاه هاا وتازجعملا نم هيدي ىلع

 هصخامو هاوةنمثلاثلاىقهن.غب وهانه رك ذامنا «يلعدربالف باكل ا ىقرظنل اف رعد اك ناونعلا

 ىلاتاماركلا ثلاثلابداراؤه-ةباسنايب عضوم لكى دارأ هنا هبيج ونيف لاقي امةئاغه حسيب ةوهو
 هيقامهيفوكلذهيدعةيامىفاثلا قود درخالارومالاوءارساك ةمالعا موك وةومنلاتام' ااهبدصقيمل

 لوقئاناىلع مامّتلا فرط ىلهوهوارهاظ ناونعن ادا |هيفهعقوامئاوهطوقنتف نغلق قبلا

 هلابقق أ يسإكت أنآ تازحعملاو ضئاط# نال دقو ١ فداصأ الفاتن انفرعب اك ىنعمنارناغّتم امهم
 ىفلسو هيلعىلاعتمشنا ىلصاهب صخىتا ةماركلاامأو ةزجغملا ىفانتالةةيحالطص التبول ةماركلاو
 لئاطالو ءارسالاكابيلعةمالعامنوكالوةومنلاتامثا هيدصق» لا هاهجلا ل ةدقفهلءقةروكذملا نيرادلا

 هماركىمساهلا فقاوملاح مثىقوةلاسرلا ىوعد لق ىتلاقراو# ل |انهتاماركلا نا ليقو هت

 تابيغملا نعورامخ !تلقنافاحلسسأتلاكت ناك لاسرل اراهظا ىلع اهةءسلو سنسأتلاو هوأصاهراو

 اوهوكلو سد رقربعك سو هماعىلاعت هللا ىلص هنا يح ىف ةدامنيمسقىب وهتأق هرحعمدعب فيك

 ةماركه تيمسوةيدتلا ىذوج راو ايإسوهيلعهللا لصءرابخاك هدعب و ةوامو ةزجعمهنوك ىف ش

 ىددالالمأ ىمدعزجعلا ناكءاوسهنعمهزجعلةزجعمهنابلوقلاو ىدحتلله-ةئراقم مدعلب رق

 املكوأن لاو سنالاوأى اخ مانالاو هكرتب اوم ىت> مهمزاي ىأ( مانالا لعسامي:ىفاثلا ممقلا)

 عجم هياعىلاعنهنلا ىلع (هقوقح نم) مونلا هيرتعي امنا ليقو ىفأ انه ب هنانلاو ضرالا هجو ىلع
 ركذي وأ نكمتي ىأ ب ترتد (باوبأ ةعبرأ قهيفلوقلا بترتدو)هريسفتم دقو هلت | !ارمالاوهو قح
 م ل0 للا ا 2 222222 -------7

 ٌّق ,و 3 | زجعمءارمكهحمأ ءايل وأتأم ارك

 (ه-دقو) هنأماركة بتم
 لاق ( الصف نوثالث
 نمهيشىذلاىفاسمأتلا

 نورشعوةعس لوصغلا

 نهرد_ىام دع هلعلو

 الصف لصفل اىلانانلا
 بحي اميفىفاثلامسقلا)
 ىلا لاق (مانالا ىلع
 نملك لم ةفلاوقأ هيذ

 ل يقو مونلا هي رتعي
 مانالا ليقو سانالا مانالا
 لوقلادربتاقتانولخلا

 لتعمالزومهمهنالوالا
 سو.-هاقلا نو نيسعلا

 وأ قلخلا باح سك مانالا

 ع-يجوأ سنالاو نحلا
 صرالا « بو ىل_عام
 ىلخلا ل ءاوىهتنا
 الوأ تاناو ران هصخ
 ةثالثلا ىفاعملان ا ىنختالو

 ىلاعت هلو-ةىفةلمتحم

 مانالل اهعضو ضرالاو
 سنالاه.داريف انهامأو

 قاخماءبج وأن حلاو
 لآ ثعب هنانلوقل ىلع

 ةياورىفاك ةفاكىلخلا
 در5 لك ىلءب> 5سم
 هبسا:هامت اقول غانم

 كو :وة> نم ماقم لك 6

 مالىلاو ةالصل|هيلع
 لات(لوقلاسرث-هو)
 نكمل ىأ فامذتلا

 ءىحنىنعملانارهاتلاو

 ىأ (هيف)ابترمالكلا
 ةعب دق ) مسقلااذهىف

 (باوبأ



 نمىأ ل والاب ابل:

 بوجوو) نأيعالا

 عاستاو) هنع ىو
-- -. - 3 ٠.6 

 ا 4 ءكد ,طةعباممىا كدا

 ا والعق والوةىأ

 لاق(لوصفة < هيفو)
 ةعبراىهل؛ىناسملتلا

 مد#رذعلاو

 نمىأ (ىف ءكلاباباا)
 مدزلف) ايلا مسقلا

 ا (ه دك انمو هتك

 22 ةاوموهكةداصم

 ةكسهمف 0 هتصلاءو

 ةسجئىه لب (لوصق
 نمىأ(ثلاثل'بابل 0

 مظعتىف) ىفاثلا مسقلا
 همكدح وأهناشىأ )م رمأ

 ىأ (هريسقوثموزلو)
 (هرب 9 هرصنوهميظعم

 مدعو هنا سحاةدايز ىأ

 ”ةأز-مقوف هنانهتعا اك
 وهوهذاثوء ا رقىفوبالا

 مر وهرب بج. فما عبأ
 ىقحابممأ قولو هقوقع
 هيفو)همعاط لي ةوهدح

 ةءسلب ( لوصف ةعميس

 نمىأ (عسبارلابابلا)
 م>ف) ىاشلا مسقلا
 ماستل ا و هبلعةالصأ ا

 ىأر كلاب( كلذ ضرفو
 رك ذام صر -ةنايدىقو

 هيقو) ل ضقةدايزوركذام
 ةعس ل. ( لوصف ةرُشع
 اميفثلاقلا مسقلا)ه؛

 امو)العةوالوةىأ (اعرش هيلعزو <امو)الةنوالعىأ (هقح ىف هدوجو نكميال ىأ( ليحتسي

 عي؟ىلءاينيعاص رقهيناسممالا وك ناين ىىأ(هىنامالا ص رقق) لال ا مقل | هذ
 سو ا ل 77777777777

 | هيفامع مدع ىلكلاوأ لكلا م عم ن هنوك و هيذع ]للا هس رمقى لكل - وهو مرتلا ن 0 هيرعأام رثاس ف ىأ(هتعاطط م 0 1 دلك م 5 كد هك 2

 اضرفؤل وهيل ىلا عت هللا لصهتلاسر ىددصتلانوكىأ «(هءنامالا ضرفلوالابابلا ل
 ةخساناهماوهمعن مورو لس وهيلعىلاعت هللا ىلسهينامالاس جيفة 8 وأةيمالىه وألو»ةللةقاضالاف

 س ,وهيلعملاعت هللأ ىلص هتعاطا ىأ (هتعاطب وحو د: :وعدلا همي نم لك ىلءكلذِب و>و واه ريس

 ناحارعأ اه عام انانرعأ ىلا سوه لعىلاعت هللا صدقي رط ىأ (هتنس عامنا )بوجو(و) هلدايةثالاو
 هجونولوالا مسقلا فلاتإك ىرخأ ب وجولاب وةرات ضرغلابريعف هذ: ىفداجأدقو (لوصفةس# هيفو)
 ه.ةمالكلا مسقنيو عبارلا فوهيفلوعلا رير تو ثلاثلا ىف وه.قلوتل|بترتيوفاثلا قوهيقمالكلا
 حصنخلا(ل اوصقةتسد3 9) مس وديا عىلاعت هللا ىلسص هب (هدع انم وهتمحم مول ىف كانل بابل ار«
 اهتالاهتةيقح ىلع ةلعافملاو أ يسئ ةعماحة اكىهو هلهداشراو ريغللر يا ةدارا ةحصانملاو ةحيصتلاوا
 ىلا عت هللا ىلص هرءاحاممهمامياةمالا ةحيص:فادحت 1 ناو هررخك الا ءاءثيامهبحاصل لوول عشب نا
 هغيلب ب مأام مهمل مث مهل سوه .اعىلاعت هللا ىلص ىننلا ةحيصنوهيهاونو:ضاوالمهدايقناو !سوهيلع
 باو نمٍرامكلا ىفرك ذامو(هللانوعدا) هاوق ىفةعداغاك حصنلا ىععهنا لمقو ريخلل مهداشراو

 فاشكلا حورش ىف يقحت هاو ىدا رطتسا وتو هنركع
 ليق ٍل_سوهيلعىلاعتهّللا ىلصدلآوهئيدح ميظعتك هلاحو هناشىأ *(هرمأ مظعت ىفثلاثلا بابلا)*
 اريدعت هعدقت ىلاواشأ هناكفهريةوتوءمأ مظعت موز لو ةيقهطيسوتالف الا موزللا مدقتاذهقئزللا
 ىو انهيلطلا ىععرالا سدل و صال ا ىلع ماعلا طع نمو وثه ري قونو# رعأ مظعت م راالانمنال

 قاتل هميظع'ر ك ذىلاةردابملا نمالوأ هك رت ىفام عمه مأريق ون ن هامور دش أ هريسة ون نال ءامعا هركذ

 هريقوت( ل وصف ةعبس هيقوهرب ههريقوت مورلو ) ىلعالا ىلا ىفدالا نم قرت همالك ىف مظعتل | سفن ءام“ءالا

 ىلءةحارص ل دف هيةدحأ هين ادب الث ي<وراث آوهدهاعموهتمأ و هيلا بسني نمو هلاوحأو هناذ مظعت
 ربل اهنمو ةعسل اريل !ىنعم لصأو ءامل اررسكي هرب ومال هحوالق سو ه.ءاعىل اعت هللا ىل ددميظعت موزأ
 هيلعىلاعت هللا لص هتلصوانهدارلاوهوةلصلاوناس>الاو ءقفشلا ىف عاش ثرحبلا لداقم عتفلاب
 0 رك ذم نم مهريغو هلهأ ن ههعاب اهل صيإسو

 بايحتسال ١ وةيض قل نه( ماسلا وز ملسوهيلعىلاعت هللا ىلصوي (هيلعمالصلا ك-ىف عب ار ايايل ا«

 ماعلا ىلع صاخلا فطع نم هنم ضو رغملاوأ هتىض رف ىأ (كلذ ضرفو) اوقف ةصوصخ ةبةيك ىلع
 مسا هلةمرثكي وريمضلادرفأرك ذامهليواتلو مالسلاوةالصلا نمر وكذملاةليضفىأ (هتليضفو)
 هنيدملاة ل يضفكادارطتساهعمرك ذامعم( لو دقةرشعهيفو) كلذ نيبناوعىلاعت هلوقك ةراشالا
 وهيلعىلاعت هللا ىلص هترايزوةكمدح .مقوهيفةالصلا لضفواهدج ىمواهاذكسو
 قحاب ىتحار وقاعانتما عني ىأ سوهلع كلوا لظ 2 (هقحىفليحتساميفثااثل |مدقل الد

 لايوالخرلالاحّتساهنمو لاحىلا لاح نمريغتلا هلا حسالا ىنعم لص أ وهو و بذكل ىالقع لاغاب
 نهوباتكل |هرامعىف عقواكاريثك مهمالك ىفهلامعتسا ب رعلا مالك ىفدر ودقوجوعأراصاذالاحةسا

 هدأ !بشناعصىأ(هيلعزوحامو) لاف ةتسكناك ىذتملال وق ىلع ضرتعا هيلع فقيل

 هتنئر نيشنال ضارعاك مل_سوهيلعملاعت هللالد ه.هقاصت|حصنامدارملاوأ زئاجوأامجاو ناكءاوس
 عاعامو) هلوقفةيعرشلا ماكحالا نمةحانالا ىنععزاولا نالاهريغو نيدلابةقلعتملارو مالا نمةيلعلا
 لباقتلا عصف نيدلا نوداين دلابة تا ءتملارومالا دارا |(هيلا فاض ناةي رشدلار ومالا نمعصن وا

 ب را ا او ا رالي وا كوالا .٠ ايلا بن لايم . 2

 الق
 هيل ارامتدئافةصالخ ب سني ىأ(فاضيناةي رشلار ومالا نم) حديامو ىأ(حبصنب 9 اعرشهيلعز و <الاموأةل<1ىفىأ (مدنم



 داوةىفك ه.تطوخناءاعدثدرووربحو هال 2 1دئءلانيبةيطا تعال ج(هتللاكمرك آ) ثلاثا ىأ (ممقلا اًدهو
 اهتغلب و'نينامثلا نا ل ت7 خصص خي يي

 ىلا همست جو>أدق
 (ناجرت
 ضصارتسعالا درب دوو

 ىلاعت هلو ةىئاك هيزتلل
 هناحبست انما هلل نولعحو

 نالس ام نيب دةفهنمىلي>ةسامنيباذا هنالوأ هركذ قءاللاو ب حام ركذي منا ليقامهيلعدرتالف

 هنااماو هي فصخههنالوة.نأهتفاضايدارااورصتخاو لجأ ذل ةهْضر شن بوجو مزمل" ئذلاةلاحّتسا
 | مسقلا| ذهو) ديال كتارمثلامظعأ نمهنالاماوةر دل ءجمابأ فى أ اميف دا ضرعت دقو بحامركذ

 هلضفأوأهتصالخ ىأ(ياتكلارسوهإلالجيمامركمدثلا كلعج ىنءملاوةسيئاعدةل-ج (هللاكمركأ

 حصم الاموهيلاهفاضاحصتامنايب نمدهنمضت امن كال وهنمتازلاردوصقملاهنادارملاوه-تم لاو

 الاميةدحأ عقبال فلات | نمدوصةملاوههرادةمليلجوهماةممظع ف٠رعت ىفعيلا ةحاكلا سام

 ىممهقمسام نال لصالا ىءعرسأ !ليقوهملوباثكل 8 ديزانهر كذام ناك هنمانال مكلرتيوأهماقعق يلي

 ىديبزلا لاقمهصلاخخئد لك بام (باوبالاهذهةرهِبااو)ةغللاهدعاسالو لثاذرلا نم ةمصعلا ىلع

 ةحرتنلاوةدئاقلا ىىءعنوك-:وىلصالااهانععةرمثلاوصالخا عمهراجأ ىأك يو لقعلل للا هنمو
 ءانيباوبالا نمقباسلا ضعبلاوأ باتكسلا باورأ ةلجابيلارا.ثملا باوبالاوروهئمزاهوهوةياغلاو
 هذه و ليقاك هين ايببامللا ةفاضاق ه]ةرهُمل اكو«ةهيلعةيئءملارومالاك هدعباموهدعبا دعا وقلاك هنأ ىلع

 ةرودشت له ساتكلا لمص ليو ةرقكفازل ل5 تلات ن ردو ا

 وأ نوبتشيام مهلو
 لةهقهيدختلل

 هعمذيرملا لعق! ءاو)
 (ردقاملكى نا, فوسنا

 ئآ ( ناتكلارسوخ)
 ةرهبابلو) ةتضصداج

 باوبأىأ(باوبالا هذه
 هرك ةقاكمسةلا اذه
 باوبآباوصلاو ىكدلا
 هناىءلاوباثكلا اذه

 هانأت دعاوةلا نايدرو ليصالا هذك هتءاضا ليي ةر مثلا تايثاو,رسفنلا ىفارمضم اهيمدتةرمثم

 دارملاليق واهم عةرامعباّكلا نال باودالا 3 هاك: هدانا ىنالوةرقلا هذهىف باتكلل رك ذالذا
 ىأهتر ع نادارملاوٌ, ل يادلاكناكهيلعليل دلاكهري-غناك ال ودوصقم لاو هريغنمدافةسءام ٌةرمثلاب
 أوهام ماسقالاوباويالا نممسقلا اذهل بقرك ذامىأ( هلل بةامو) تارمثلا باله. عامنتنالاوهملعت
 | اهنال ف اكل قا ودمعلاو ايف ججدوحلاسكرتتابثخو ساسالال_هدءالافدعاوةلا(دعاوةلاك)

 اهبيمشتر هظالاو لءقاك لسوهياعىلاعت هللا لص ىنلا تاذاهعضومذا ةيصخشل ةيلك دعاوة تسيل
 داهم اذاختا ىنعع رد-صم لالا ىفوهو ١4 مى أدي وق عج (تاديهمتلاو) ةيقيقح دعاوتلاب

 هدرونومسقلل هيفريمض (هسيفهدرونامىلءلئالدلاو) هلةتطوتوةمدةءاهنادارملاو ماك شارغلاو
 لئالدلاوامْئُدب نايثالا نعد زو مثردصلا لباب وبرشال باهل او هوءاملادرو نهدرك دن ىعع
 ارك ذواسايق لثاعفىلععمحتل اعف نافةلالد ع.ج هنا تانيبل ؛تان'الا فو سايقلا فالخىلءليلد عج
 نمو للصف هاوقدنعاطو مكلذ حاض, !ىنايو زا هنارهاظلاو ليلدلا ىءعزوك_:اهنازيم رجلا ماما

 , اهلعذ ةظماغل ةقيقدلارومالا تكن |نارعدق(تانيبلا تكنلا نم) هّتلاسر تامال و هنوبن لثالد
 أ توب'وةلالحلاو ريقوتلا قاقحّسا نمهلءقام ناك وءايك ذالل ةبسنلابةحضاو ىععةخيب عع تانيب
 ليحتس ليقاذاهنال هيلع عنتوو ل_سوهيلعىلاعتهّللا لص هإب حام ىلع ليل دلاك ةلاسرلاوةومالا
 لعجايلقع امازلّتسا هلامزا سم نك لال هناالا اليل دهاعجحص هفرشروظوهردقومللعل صئاقنلا هيلع
 0 !/ ناالا الجنا هيفةمشال ناك ناوىعانقاهريغىفامو مالكلا لعن ملعب هيلع الدةسالاو لول دلاك

 0 00 0 اهلاوهو)هدعب هلوقل ةيروتو ماهياوهوأ ىعدملاةنيب ىعمنوك-'نأانهةنيبلا لمتكو هنهذ ةآرع
 : 5 1 6 | ل_سوهبل هللا ىلص هصةئموهراسعازح نم عمبارلا مسقلا ىلعك اكلك ىأ غ ابهيمشت(هدغب ام ىلع

 0 ا ا .ةقيقحلا فيان اوانههعقوم ىخيالواض,أءزارباو هؤارحاو نيغكملا لاعدابقاعتملاهللاباطخ ك-لاو
 ىأارهو) تاحساولا | كلذ ءانيسز وح وءاسدام قةحاذااهمل عب نمو هلئاسمناةدوحضو رسقلااذهالءوحتو قاتلا

 ضنا تلاثلامسلااذه ل رع و م تولوا لمتنا ل سدراش للا كن
 (زجنملاو )ريمخالا أمس نعل لالاللللا0707ا_ 7272222 707 077ج يأادعاعز عاحا) | راضحالاوث ماسالا هانعم صو هؤاطءاوهردعوام عاق | هز اكن او فورسمدعولا (هدعوفيلاتلا

 مدعو قبس ىلا ىأ(هدعو فرلاهلا | ذه ص رغنه) ىقوملاوهو ىأ ا ةقخت ل ءافل اةغيصإ (ل افش - م ١

 ةصالخو اهتد5ةةديز

 نمىأ ( هلبقامو) ا هتدثاف
 (دعاوقلاك هل) نيمسقلا

 ساسالا ىهو:دعاقلا عج
 تالوقعملا وتالوقاللاف

 ةلمكشءةيلك نع اوقنم

 كه ل
 ىأ ( تاديهمتلاو )
 (لئالدلاو) تائطوتلا
 ةيلقعلا ل ئالدلاكو ىأ
 هدرونامىل-ء)هياقنلاو
 بد | مهقحىف ىأ (هيف



 فانلاب (ىصقتلادنعو)

 عمل اوءاصقتسالا ىعع

 دصقلا غول دنعو ىأ

 حتشب ( هتدعول) ىدقالا
 ءاثلاو نيعل اريسكو ميملا

 ىءعوهو هدةحوال هيف
 ردصملاهيدارملاو دعوملا

 نوكدنأ حاص:ناكناو

 هدعوملا لية واناكموأ انامز
 (ىصغتلاو) ةدعلل مسأ

 صلختلا ىأ ءافلاب

 (هتديعنع) تلفتلاو

 هلمكلو تمازتلاىأ

 ءارلاوءايلا حاقب ( قري )

 (ودعلاردص) ى.ضيىأ

 ىاسملتلا برغأوهبلق ىأ
 ىثلك مدقموه هأوقب
 نوعلملاىأ(نيعللا) هلوأو

 ودعلاب دارااوهنم ادسح

 رصخقاو سيلواوأ سنجلا
 لوالاو ىقاسملتلاه.اع

 نك اوه كل ءاورملا

 4 باقم هيلءلددإك رفاك

 هلوقىف نهؤملاب

 هذ

 أى 1 نورا ١ وأةبئادنانهوؤئذلان مدوصةملاوهضرغلاورعالا زد رف نم

 لاعفالا ةغيسصي زجنملاو ضرغللالك احالوأ وه هأوق ءاعجرال ع-جارهدعوريمضو قطصملا قوة
 ةب_فلاةىلاعتهّنلادجر ىن:-كملاوهى يقل لءافلاواض.ًاريمضلاهيلاعجرام هلعافو ليعفتلاوأ
 هدعو م ركهناك فيلاَتلا ضرغهميمتتل مسقلا|اذ_هلءحةحشرعتل يم ةينكمةراعتساوأ ةءرزاكم
 ىلكل ا.ءافولل ز ح:ما دهب هناك هبا" كلا لا سفيلاننم ةدمل اسامل لدا امطار دوصت لصفللا

 هناك ناككلذ ىدتسا ل هناالا اكن رص ةلااذهىفام لمس ل ناو لئاسلاوةفرعع 2 |لينق نموهوأ
 فاةلاءءاصقتسالا ن نملعءغتوه ا هللا هجو ف خ_صملاهيىناعا اذلةتاذلاب هلدوصقم

 هاوةىفاكهبلطوأهتياغوْئذلا ىصقأ غول وهوةلمهملاداصلاو

 بلطا|ىنهتنا اوومقتلا [كيلا « برأ هريغقىمل سيل ايلطماب
 حاسالاو ىذداقت !| ى_هعوأ ىذمو متاذامالا ىذقت ن م ةمحءمداضب ىَذَعَت ع اص عبو

 تنناظ» ىف ليقأك فيفخللءار نيلثملا ىد_حالدباف ص هل صأ نوك ُك انيهجولا ىلع لممدو

 2 لت :اهمدعوملاز راكاوذ ايلعتوأ هإول_صددوعوع وأدعو نعت( هتدعومل) ءاوقفم اللاو تنام

 هد_ٌضقديعولاو باول اوري_ ا قنوكمدءولا نا مهدنءردقتو (داعيملا ملال هنإ) ىلاعت هللالاق

 نكلهالىلاعت هللا لوك نسرأم ايةعارأ دم .عووادعودح>اولا مالاكلا نوكي : دق وهل م

 هللا ىلع رم احر تركز تانك 2 ناوهوروه_ثملاك_ثاانههوم هرصن هناق ىلسر ىداعن م

 اياوث لع 0 لا مل_سوهيلعىلاعت هللا ىل_صدهللا لوس رناهنعمللا ىد در سن [نعوىل اه:

 دع نأزو<أهّللاهجرءالعلان يور عوبأ ل ثسورايخلاب و هفاباةعلعىلعمدعوأ ن مو هله زحذموهف
 ةرحعملا ل-هقن م هللا ةؤوزحمي نا دب الق[ اب اةعدعوأ اذاق لاقاللاةهزجنيالمئاباو" :ل-ع ىلعهللا

 لاودمءولاب نال ن اود عولاب قت نأ 43 ةرثتناكن رعلاناتثينأو

 ىدءومزحنمو ىداعيافلذ 2 هتد-ءووأ ةندعوناوقاو

 مدعهنالر هاطمدأس 5نالل مق لا فها او ىذاملا ىف نوكيبذك !انالال يدك. !اهمزاءالواولاو

 مدكرخ بخ نمةعولل- ءعمةمأ مور دقم طورشب الو مدر ولا نالت فاق الاب اعلطمةعباطملا

 دءولا نال ةوالصأبذكلا مزايالغةيطرمشلاةوقىف نوكيفوفعلا مدعوأ ةيودلا مدعوأرارصالا

 تبحعتلا 6 ل هناذسالا مواقء ىصلا موق ل ثمىف موسرلاءاملعورك ذاكهيفصتنالءاشناديعولاو

 قد _يءولاودبعلا ى>دعولا ياشملا ضعي لاوورسحتلاءاش:الىثنا اهتع- ضو ذا بر ىلاعت هأوةقو

 ءاهتفلا همافولاودسهرلا موزل ف فانا ار ل15 وك و د تضاقل رت كل ارذم رككاوقللا

 ارمآىقل_>داذا مزاب نونحسلاةوهنعملاعت هللا ىذرزب زعلادبعنب رع ىغةهو مزاب الكلام لاق

 ةمتافوهذهؤ ةمهتمرسهولاقاماذهابنكستا اداب ىرتشتمهاردكضرقألانأوكراد عبرخ ”الهأوقك

 ىدع صوقنم ةلمهملاداصل اوءاقلاب لعفتو مه (هندهءنع ىدقتلاو) اهداعيمز حني رهرلا لع

 ةلوهم لادابيل ةنك اساهوةإمهملانيعلا مقيمدقتلا و: سيخ :ت هل قام نم وهمدند :صالخلا وجو 0

 راك هل" اسد احاهللا هجر فنصملا لعف ةةيثولاهانعم لصأ او همز. يةهتمذ ىفلقاعلا:دهعت امنا را

 اودكلاردصطق ورشي ) هلوق نمهدهدا_؟ىلعتم نعوةيكرصت ةراعتسا هيففو زاد همزان هتمذ ىف همزتلا

 ةصغلاو قال اقءوكوبا رشلا فوةووهو فرشلانمحر رقي حرفك قرش. قرش نماقرشن .(نيعللا

 هلوقك هارعوهىذلا قاحال .دانسا فو رعملاو 5 [تاعئاملارميغىفاهلامعّسا نك-ا هلم
 ى راض ءاءاملاب ناصغلاك تنك 5 ف رمشاك ردص ءاحملا اريغب ول

 ١ ا كت تب ا ع عج 7 جا ع عل 11 1017

 كدادسو



5.1 

 عفديالاةريث هسفنردصلا ناك اذاؤهتعسا ةغث اسنوكتةصغلا نالء:«صالخلا مدعو هترثك ىف ةغلابملا

 ىفعالال ةىاك ظات ءاو ديلا  ىعع امهقرمثو

 مدلا نمةانقلاردصت قرش مك هتعذأدقىذلالوةلاءقرشتو

 ءادعامهو قارغتساوأ ىسج ودعلا هي رعدو هللا هجر ف:صملادها كهل اردص هاوة ف سلو

 ل.وميلءلاعتهّللاىلص هلودع لكذادقتالالمذالنيدالابهفصوو ملسو هيلعهلاعتهّللا لص لوسرلا

 خامشل الوةىناك اةقاطمدورطملا هر صأ و ةنعالا قت سهرؤاك

 نيعللا لجرلاكينذلا اقم 5 هنعتيءتواطقلاه,ترعذ

 نيدلامويل ةءالاب فوط ههنالزيعللاة نب رقي سب اهددار اود هعللوأهّللا ةجر نعدورطملاب صخ مث

 ادسحردص قسد قتتاا قو هنومدنع هد رباقرش *نمرد ص ىقءضك قيضن ىعففرشت ليقو

 هاوقىفإك هيدعت مهضعد زوجو مزالو هوءاضأ اذا قرشأ عر اضم(نيق لابن هوما تلق قرشا و)

 رمقلاوق<ساوأو ىح ضلا سمش *' اهتحمارلا قرشت ةثالث

 لقي اعهي_ثءساقل و (اهب ردود صرالا تقرع اوآ ىلاعت هاوةقأك ة 4 .دم_سوأ هَل آءايلاو

 ءايستةز وح وةملظلابلهحلاهبشت ورلعلا قاطم هيدم_ثداك رونلارهبشمنيقيلاو ةاكشمع وأ ةءاضالا

 اضن [ةيث الث ”ةغالا لع[ تدث أنو د رملا فو رعملاو ىتععت قرم أو سمتتلات قرش لاعتولال قرش

 فاضااربمضلا (.داونأ“ العو) م ارحالان معوضأا هم لع عقب امواهوو بك اوكلاةفص قارع ثالاو

 نانا نراخا ءانلا نيل بنا !!نيعز ونلا هل بق عحمناعم هلةفاضالاو نيقيللهيلا

 ر وثلاكلذن .«ةلصاحرخأراونأرأو :الايدا راو 75 ءاوحام ىلع ضيغنت لبى لقلا صال ةفاضالا

 نوكلاؤاءرخأرا ونأ هنمل ض2 قاذلا سوك اروننااكءو2ىلاةلشلا عفدو ىلا ىلا ةيادهاك اضأ
 ةصئاقلاو ايلابرا والا ثهمش ثدح 8 ,# ةينكمةراعةساوهو هإهلماشةماعاونا هإةءلامابنوكي د دأ رك

 عولضلا ىهوةدناح عج (هردص عئاود| تاقالريمضلادوءزو< و ْى اذاا4فتدثأوراحملانم

 رعم_ضردصلاةقاضاو ردصال م.-أ أ اذلو رهظا|ىلامت عومل ضلك بئارتلا تت ردصلا ىله ىلا

 ناسا لل ةطمد 0 يفورعم سلو ةماقا الما نمام بال بأقلا

 (ىن اال 5 اهلاردقر) كلل رماك هلدجوالفهّا هجر ف:_صالادارموتغلل ىلا ةتوهو ةيفوصلا ضءبل عقو

 هللا ىل_ص هماقم مظعءروصت» وهرادقمفرعي رصنب هب ,ردةء(هردقو>) سوهمل عىلاعت هللا ىلص

 | اعمر دق قدها وردت ءو ىلاعت هأوق : امهنءىلاعت هللا ىذر سابع نءارسؤدقوو هاك سوبا علاو

 دارملا لاق انوا ىئاوحقوفاقوةلههمنيعب لقاعلاو هتفرعم ق>هوفرع
 هاذا بل دل نموخسا ١ نمفد رحت هناان او ةءاورهنا ل ةيللولو هتردتو لفاغلاهبنتل ابدس ن وكي هنأ

 قفأن متعلول_سوهيلعيملا +: هللا ىل_ص هنأ ةلالجالا هاى رع اري هر طاحأو ىفد_صملا هلاقامل
 ل (منايملا قاطنهب طيخالولوقعلا عال هنا هنا م طن اوهناه رب فراوب هن يقيل ١

 ءاملاموجتلا لدماك «# سانا امم اواقنالا

 مو مدل اذهىف ايذهمارردمءىتحو مي ىأهسيفمالكلا(ررحت و) قرشي ىلءفوطعمرد-#ةيو
 ررحش قلعتم(نسداب 3( هاوةوهنملاحوأ لعق ل !علمعي ردصم ماوارد-صمدهنال مالكلا,.قاعت م

 بس هياعع:ةءوزوكو حا عةقلعت اارومالا ىأ# 6 ىلا :دلارو مالا صم اميق لوالابا ملال

 هددشم:دحومهأرو ةمحعمنيشوةِ همعسس هم يسمع طفح 225222: وقلاه,هكدشتي و)نيدلاو عرشلا

 شل 222222222777712

 هيدصق هن ك5 فورعمريءقهللا هجر ف دصملاٌةرامع ىف كردصالهدانساامأو هسفن ناسنللل ددس 7
 هلوأ مع د (قرشن و) تخت تسمم

 ءىدد 2 ىلا رسكو

 نوما بلق) رينئسيو
 رد فق (نيقياان

 مالكلاىفو ثمالل

 ”الو) ف يركت سنحت

 هئيقن راونأ ىأ (هراو أ

 حتفب (هردص حناوج)

 ل -جلا

 ىتلا هعالضأ ىأةحفاح

 نب اما ور
 ليام عوا ضلاكردصلا
 ةطاحالادارااورهطظلا

 ممتكل

 لوقولادلا م 7 (ردقيد)

 سأل و مال ||

 ا ا ل

 ةلمهللا( (لقاعلا)فر ع

 هردصستا <

 (هردق ىد>ىنلا)٠ ءاقلاو

 قدوأ هتمظعقح ىأ

 هنؤر عم

 خابمفا 3

 00 ماتا

 ىلاعت هللا اود 2 لام

00 1 

 ةمحعلارةخس :3 ةهفاقأ 1

 (ررح لو) سوه 00

 صخلات و صخات

 بالا نيباب هي ا
 5 علا 0 ا

 تك 0

 قلوقلاه) قاعش ىأ

 هللا 1 ىفو (ةمصعلا

 نم ب ىلاعت

 نول هاو ةيصعملا



 3 عيد اذه (الصو ةعومسه رق 09

 (هؤرطزو<كاموةءويثدلا

 وأو نواكسق ني توضيب
 ماغدالاب ة>سن قوزمهف

 هثود->وهءوقو ىأ
 ضارعالا نمهيلع)

 د
 ناؤةيناسنالا ضراوعلا
 صرع ع-ج ص ارعالا

 صرع اموهونيدحتقي
 هوو صرع نمناسن الل
 مناي او وهسلان م
 سوماقلا ي>اصناولعأ

 زوههمأ رطةدامركذ
 رد: ىلعو ذا ةعموا

 لادبالا زوعزمدفا
 ةعسسل هيف 5( ماغدالا و

 ةيناملب(لوصق

 فرم قعبارلامسقلا)

 ىأ (ماكحالاهوجو
 نم كار و

 ىل_ءالاف زاونو اهلئاسم

 دع نم (هصقنم نم

 امب ماك :وأاصقنهسيف

 (هيس وأ) هصقن نمضتن

 ىاممعب دوو صيصخت

 ةالصصلا هيلع 2

 رئاسءانعمىفو (مالسلاو
 ةالصا امهياع ءايدنالا

 مسقنيو (مالسلاو
 نيبانؤهيق مالكا

 نمىأ (لوالا بابلا)
 نادبىف) عسبارلا مسقلا
 صقةنو بسه ة>قوهأم

 نم) صوص لعد ممعت

 ةيانك ىأ (ضي رعت

 ىأ (صنوأ) جيولتو
 سم لاهو رصتورهاظ

 ةعستلد(لوصفةرمش ءهيفو) لاح اةني رقي ضرغلا مهقي لب هيلعاص وصمم ركذي لذا نضر عوه.ءاذاهيلع صن

 هطرعنمذخ ب هناكهيلا عيونو مالكلا هل حول ى_عمد بام ضي رعتلاو هريغ ظفللا لمةحالام
 سم هع د ع ل ب سس جو جس تست مجم

 هلا وحأ ى] ثلاثل | مقا نمىأ ف امل ابابل 0 الصأ ص ا رثعاهيقسدأ

 املهنريمْضو تابنل !ىأ شيش كلاب ث دشتي د رغلا مهوةكنفعض هيفامعك سمتلاو قاعتلا ةئاثمو
 عمديريمعتلا قوه. كسمةمهناكهءاطبةمهنوكل هل عج وهرخ ىلا صتخام وأ يذاع ىأ هاتامتمهف
 بج نع ةدعهللا عذم اف رع تصخو ع ذملا ىنععتراص مث ًُطد رلاىنءعلصالا ىفاهنال فض !ةمصعلا

 .ىاكابنوكاواهباكترا نمهعنئءةيناسفن ةغص هاهنا قاذك ءأ هلهللا ظفحدرح, ب وزذلا نم هاضربالام
 بهذ« رسلوهوةيدسك ةومنلاناوباالا, لولا ىلع ىنممهنا مهوتءالدتمالضفتر امك نأ هللا
 هللاو ىلاعت هلوق ناك اهيلعن و ردقبال ثرحمث دعأةيذأ نعهنوص ىنعع اضءآنوكوةنسلالهأ

 ءاردنالاريغل لاب الف ةمصعالاظفح ىمت ءايلوالا ضعبل ةواذاو قأ ي-ك سانلا نم ٌكمصعي
 مك ح-يععااوال مزود ل_همهريغلةمصعلا.ءاعدلا ف فاثخا اذلو موصعمدهنا مالسلاوةالصلا مهيلع

 هنكل تانكسلاوتاكر حلا ىفانمصعا مهللا در وألا ةرعدالا در وهنالز وح هنارحا هلا ىف رخ نيا هلق
 نايا ١ ادهف ىأ(هيف ورهاشنم وهاديماعال وذاع ةمصعل / قلعت وهقيقكت ىلامس و اظف2# | قلطم ىعم

 اهنايبىاب (الصفرش ءةثس)
 ةهجنمايثدلا ىف !-سوهيلعىلاعت هللا لص هيلعث راطلاىأ *(ةب ويندلا هااوحأقىفاثلانابلا) :

 ازومهمأرطلاةيهثود>وهضورعىأ (هيلع.ؤرطزوكامو) لاقاذلو حاورالاةهجنمالحابشالا
 بنك ىفاك كلذ عمسدقوولعكو رطلاة ياهل ثم ىف مغد:ةاواو هن زمهلدتوادوّةعك او رطدع5 هيرب

 انته طب_طدهناى:ةملاىفوهيضتقبام عاطق نبا مالك ىف ناك ن او امهند. فرغالو هريغو سوماقلاهغللا
 نم) لاقاذاةمدةىأن الذ انيلعأرطلاةي مودقلا ىن_عمناك سانلاىلاد:_سأ اذاو واولا ديدشمت
 المأ اراقاضرعناكءاوسةرهاظةهج نم دل صرعباموهو نيمحتشب صرع ع-ج(ةب رشدلا ضارعالا
 رسفولوةقيقح ثودحلاودرطا ا ضارءالا فصود ض رمد ضرع نولوقيفراةلاريغد هنوصختءامطالاو
 امو هىدصتةةربغاهتاىلاةراشا !مقف رشاد ب وفملاة ب رشدلاو مام هل ىعادالهنكلازاعم ناك مودقلاب
 هوناكهيفبانطاالقهياعز وداليا |اةصقاملا ضارعالا ن عزارتحازودك
 ىععمم ( ماكحالاهوجو) لوحتلاوهىذلا ف: رصتلا نملعفتوه دب(فرصتىع.دارلا مسقلا)#
 اهذرصتوهحوأةعبرأ ىلع مالكلالاةيمسقلا و عونلاامممَكي زاحم ناعم هلدجو عجدوجولاو م54

 ةداحلا نع لودعا رت هوحولا ركذواهعب ونت ىنءعمنوك واه دن لب ةهحاررل فيرمدتك هدمت اهو

 ىأف رصتب ىلعتم (هصقنت نمىلع )الا نم مزاامو أهبة ةلعتملا ماكحال عاونأ ناميدارملاو ةدئافالب
 نايبىأ متْدلاِس سلا (هبسوأ) صئاقنلا نع:أربمأ لسو هبا عىلاعت هللا ىله هبا: صقتن هيقامةبسن
 ةميمذلاتاف_صلايّةرهاهلاس سلا نا هل ةامزيب :هندب قرغلاو ماسو«ملعلاعت هللا لص همس نمرك >
 اسلف مم-ثلاريغن صن اى وها مشد سدلوهصقن'د_ةفدج ار هلاةنمناف هنممعأصيقنتلاو
 اعلا هح لاق ف فاكتر وأ نهءا,فطعلا عصيالهناهيلعدرب ى> صوصخو مو عامهمدبالو نيد واستم
 لو ىأ ىلا ىن_ءىاهتوكو كلاب وأ فرمهتب ةقلعمىلءو نعللا ىنعع سلا لاق وأ صاخملا ك-ريغ

 بةثيو) الاحر ورحل اوراحلانوك زوو عادربق نم سعت ةراعتساءنا ىلع هيلا ماكحالاهجو
 هنوك لاحوأن يبابىلا هانعملاو نذ.هل يبق هيريعاك مود رحب ىعممسقني نمد ( نيرا. هيث مالاكلا
 َْ فاك: دةفرومأىلا امبيف

 ظ اذافرعإك هانعع وأس سلا نمم_عأانهصقملا *(ضقنو بسهة>ىفو_هامنايب ىفلوالا بابلا)

 ا ص:وأ ضي رعت نء) ىف الاهمالك نممهفي (اكوأ ىعع واولا ليقود ليقاك ىن-عىءاسلو واولاب فطع
 | ىلعتلالدل اوثيدحلا ظفاونارقلا ظفاكرخأ ناعم هلو عرصتلا اذه صنلايدارملا (لوصفةريشعهيفو
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 صنلالياقءامانهدار ماو ةءانكلاماسقأن ممسقوه 9 ه4هح وهضرعدهلار ظ:لاقي هناحىأ

 ىواضيس !|ىثا وح ىف ءامدره_سعل لاو ىفاعملا ستتك ىف لب :وط مالكه. ةوهاالا ءلعشوع وقول

 ىوغللا ءانءعوأةلك أ ُتمووُد هند" ةوعام ل ةءاودقا ع قاع اوىلاعت هاوقاماو سنة اقم هدام

هيدار ا وكحىلعفوطغم(هباةةسارك ذو ذو)
 1 لصأو ايقنواماثاهمدعولودقلا نمهتبوتب يعش ام

 هلوقك هرمغىلا هلصأ نعل. وحلا ن راعقتسالا لدقوةنودلاتاطدانعم

 الصلا د١ سدددقر 2ك ااد_ بهن وتلاىلا لوح هيدار 0 هو هرسغلا ىلا ة م 0 ”اغملا ع ل

 ثارعم اك انآ 3 وأمف 0 ”ارو كح -ىأ 6 ار وول هت :ومدعيإو ةنمتزاس لك لكل ١ (هيلع

 ا هم ”ةداصا ماك لا 6 هسالان ٠ عد : ارولاوهالصلا ري أ والو هري-غنموهثرب ىل-هو كر ما

 1 خسنلا صعب ىف 3 3 اوصلاو خسانلاللق نموهسوهو خسنلا ن هزشك ىاذك(لوضفور سس 1

 || كه هارزلا قفرمامهيق 5 0 ءالورهالظأ اوهوهي .ثاو-قىمشلاوىأط اغمهحح ىزلاوهولوصؤةسو

 مهتمرب هولاقام ايه لرب اقحا ارا راك 5صقنلازرذرضن لةدايز ناكولذا لي 0

 ليقكىلاثلاناملاال فا[ ذه ءانحات اعجىأ( هانهتخو )هم ةباوصلاىلا ءادشراما رقى انسو

 اذهب سانا ىأ(هل 3 نذل نعي أ لل ةلصووةلأ لإ دقوا ما ةلعج ثلاث باس )با كللربمضلاوأ

 هبتمزك م ناو! 3 هئنم اة :انانهدعن اب هبال صةمولث املا“ نههلبقالالمكمهلعجرسقلا

 0 .-32- رمغوأ اةلطم ممالسل اوةالصلا مهياع( هلسرو هللاسس نم م>حىف) لاسماخ امسقوأ

 نود هك دا لوادر ةموأ اهو عام هد رغلاوأ عيمجللو [ءالؤهن هدحاول سس: .هر لص

 واولا فاطءلاوروك دمري_ءءالؤد نمادرف بسم كج قرون مسهو : ىذ عومملا ةاوصوملا

 ةحاحالو قالك كلذ ٠ نممعالاد دا رااناعم عام" جالا ليس ىلءءالوه سس نم ك> ىف هنا ىذتقنال

 11 : هلٌةمناعمالو مقاول ُقكلذ ناكءاوس هلومش ناكم| ةحصل ىنكي مومعل ا نافوأ يف :ء«ءواولال أتي نا

 لاو وز ةازنلاىأ (هيثك و ْ ناعمالو نيؤن :صملا مالك ىقاماثيد-< اونآر ةلاكه اغلب لدكس مالك ناك اذا هرقىقد 1

 ا تدلل ىلصىناا ا رصتخاو) ا نمانهحورشلا صعب ىفام ام .ةاهماسق ا هفئىر جيف ماللاكلوصوملا فيرعت

 وااموع هم رحصو لبو ٍ

 مصتخاو) اصويصخ أ

 لوهه ا ةغيص ,(مالكلا |

 رشكت 6 م اظءالال_.اةيراصت 0 ل سلا ضءعيؤولوهمما ىخالا (هيف مالك !|

 ىاك : هرشعقتاوصلا ل. ة( لوصف هج ث)ر ؟ذامدق ةراصت الا افصتمماللكلا لعجىأى: عملا

 5 21 || املا ىلءةيطلا مدقت ىلعءاشي هذدعب ه]ت دب هدآن , زلا نوكاماوعقا اوللقباطملاوهو خسن !| صعب

 32 ىذا || بأم ل دهن فرممض نالوة:نأكلوهف امرمدتةةدارزلا ىقانيالق هلموهقمالددعلا

 8 ر هدخاو ىرخأ 5 5 1 كاسل 86 ةرمصخ نال وص, معاش كا ملا لع نام هناكهنا ىنعملا هالاجحا مدت ليرك ذام هيلع
 تدم 1

 لا -- نم منسح|ءاف انف ناكر اوا هر او ست ت اعنا 1 ناك قاملاة.مخالد ركأو

 : رمش 0 :انضرا,ث اغلا ناد

 زوكوزمملا (هضؤمو)
 وهو هرطم ىأ هلادعا

 همم ههلدقاحم ا ١

 ِء 9 9و 0 1 لا درازوكو هادعلاو صغبلاو هه  اميعلا ؛ ٌنمرَح ”الازومهم لعافمساو ه(هتناش كح ف فالآن تالا

 ) 0 0( 0207 ْ 0 , اهدي هاذا لاق العفو أالوق هه ذاهتفاعىت ا |ميكسم ههيون جاؤوا هنزمه

 9 1 0 ا ديد كنب (هصقنتمو) ل اعلا ام 0 00 ءاذياللهراكسا نمسوماقلا فامّتربعالوءاذاو

 ها 0 هس وععدأ |
 هوهصقن وهصقمن :الاق ك4. .ةوعل اةانثمللا لع نونلا لهب هصقنمةحرحص ةخسن ىو ىاقلا

 0-5 0 0 ا كَ اخد 22

 3 ىف هب 2-20 ا ىلعو' ا - ىلع فطعرلاب (هتبوقعو) كلذ ىذ:ة و : ةلرتوأ ل عفوألوقن ترد اكل عنا

 ( ١ وفعلادضدوقعلاوريخالا نم ءهنالامهدح آى ءواروك ذم هل, وأتلدحاو لك ىلع. ءاعريهذل او 90

 هةاسصقلاه ةحس ىو

 ىأ (هتباتتساركذو

 ةزانلا ةالصرك ذوىأ
 نمىأ(ه هللا

 هيفو) هنمل لاو أ إلا
 ىل الات (لوع ْ

 نذل لوصالا ىفازكه

 هاوس نا لا طع

 ةرشع ضوع عبس
 م.قلاىأ (هانمتخو) ا

 ا باس) عسبارلا |
 اليمكتىأ (ةلمكت هاناعجأ

 (ةلصووةل لا هذ-ه) ا

 ا بأ انك ةاخاذ_هناكءدصقامالولف لع افلا مسا ىنععرد م باوهولاصنالاواولا مضب هل صولاو

 ئأ(هلبقنذالانيبابلل) |
 1 0 3 ممك>-ىقىأ مهنعىلا ءدهللا ىدد( ( هءدصو ء) مال اوةالصلاهي ع (ىنلال وهب: كوهنك:المو)

 محل مبارلا مسقلا نم

 (ىلاعت هللاسسنسم [[3
 ثلاثلابالا ىلعتم |

 -اذك و (هل_ببو وز

 هئايسا هس المو

 ةءرصر ةاسأ قوىذالملا

 راصتقالاب ىث مالكا
 1 اا ب رب 7 ب ل ب ب بج -

 قاضي عقواذكهى احلا ناو فا سملتلا» رك ذام ىلع لوصف: مثعىف لد د( لوصفة عىف)بابلا|ذهف ىأ(ه-بف) دوصقملا ىلع

 0 ةمْسَع 2 ذو اياميق هنالل أو طق ةرشعب اوص ول اوصالإ



 ماا ىأ (اهمامتبو)

 ثا اثلابابلا اذهلوصق

 5 ١ عسا رلا مسقلا نم

 ىذقن ىأ (ناثكلا

 ىأ (متو) ىمتنبو
 ىأ (ماسقالا)لمك#و
 ىأ(باودالا و)ةعبرالا

 وهواهعيج رسعد الملا

 ى) هبرولظاومىضناىأ ا
 صاف (ناميالاةرغ

 هنعاط4مدةموهنبمح

 ةعطقىأ مضلاب(ةسعل)

 ناةرونم ىأ(ةريسنم)
 ةرغللا د دةوابيلععلطا

 ةرهشل اوف رشلات ,ريعتسأ

 ار

 هاوقىوعم اذهنوكي ولوضفلاءاوزيف ه>راتظالاولومتلا) ره فداصنافهب كاندعوام اذهواطلا

 ىازومحز د 2 نملعفت (باتكلازجت 23 اهلاقاملة مك لالوصفلاهذ- هم امثيىأ(اهمامتي 9

 | اولاوو اهتيضةتزحن“ ير ككاو ةح اما رق عطقلا الاقز هر عواطموهف ىذقن او متى أ ةمجعم

 اهتتضقك اعتز هاى -هملا قو عطقني وأي ترص ع ةنادريش دور هشأ مك ااوعتفلاب زحن

 لعفتلا 00 11 اق نر فما سومو دوعوملا اسللةجاح ا كلاو

 | ليقف ةغللال- مهالل اوقاةكالملا ق(هب ا شا ديفا عل :اهنالدبز ملا راتخاو ىنءعلكلاو

 ,اهلبق ام ىل ءابتك رحعاشلادعبهن زمهتفذح لالمشك ل جا رقم لد 5 اذا دش لد دك رد تكلم

 ةلعامم هعج نز وو:دئازهميف لعفمْنزو ىلع" المو دو ل :ازهنزمهوهل" رو جا كدر 6

 هنيعت فذ هكولي . هكال نم ةلاعقك ةك المهدرقمليق وهلعاقمهعجن رز ود تلقت كلا مودرك زقم ل دقو

 ةروك ذملاةعبرالا ىنعب (ماسقالا مت , هوراضيأ كن المهيقلا وهلا زوةكثالمو لع مهنزووامر فذ

 ل_صالا ىف ةرغلاورهظد وود ىعفةلمهملاع اكان حوأب :(ةرينمةعلنامالاةرغ حولي ؛وباوبالاو) || رح

 ءاضأ اذا اناعل عما ئدلا ع1 نمماللا م ذب ةسعللاو وأول .لك ىل«ىاطي وسرفلاة- مجىف ضايب
 تضيداف تسساذاكءنلا نمةعطّقلاو "الك اريفةعقملااضي [ةعللاو ماربوةمربك عاملو مله عجو

 ةباو ورلاو لردصة سدااب انةعالاام اوعاهقفلالامعتساه اعوىناغصلاهرك ذل سغلاءامهبيصيال عطومو

 ايل نيمو فار ئه وطور 7 د ا اءانه

 اكسر ودنلا نا+الا نال اهالاروندادزا ناهذالا ىث احكى ٌشةثناوهباش ؟ قام متاذادنا دار_لاو

 لاكذلا نءهتفلاخنميلا ىدؤتاعلعلاو هتبححو مر لا لاا ذه اضم ن رق مالسلاو ةالصلا وهيلع

 ةيمح»لا تناك ناوةعملهلءاففةيقوفلا انئاانئرقناحوليفاذهتقر ءاذا نيياعىلءالهمحاص لصوأ

 وهوأ ةيقيةحهتفاضافهر يطاوهفرشأن امالاةرغولاحو زيي فوصوملاة- ءلوهرك ذامريمْص هإ_ءامنذ

 نعاس ا دنا يلتوأ نيرادلاىفهيداعترهظ:وه-.حاصرمش هدد ءأملانم->اك

 « فاك ف اعضالنجرلا ىف قو »* هلوقك ديرك قع ةرلا ىلعو ةيلييختو ةينكمةراعّدساهيغف نيلوالا

 ةعاهيفرك ذام ل عجوةحزصم:راع هال ال ار ماطر عن امال رقم ةرغلاى مدعللاَو

 ناكناوهنعْزيم:» داكبالهسنج نمهناىلاةع1 هنايراش او هناا ىفةدايزهناله_رلءاحنال ار ون ىأهيف
 وهفتمهف نافةرانالابهةصواذلو هضايب ةدشد ضعي نععضعب زيمتي ىح ةدانزلا لقي ضايبلا
 ىف دو«رغالاو كلاهاانمد_حاص ىحنم سرفي ناميالا همثدهناحورشلا ضءيىفو رونىلعرون
 جو ىلع سرق ةرغ ةريسمةعملباذ- ههنأ 3 ل .2ةرغلاتام' اوةينكمةراعتساهيققهسنح

 ةعملا ىكو .وءهيلعىلا تملا ىلص هنا ىف ةفلوتلا تتك- !|نءنامالاةرخ خب ىكوهحرم هلاوراعتسالا

 راو م-هونأك بانك !اريمضال ةءل حول ل ءافوأبيذقرفت امدعجاناشاهتيب نمهلناوهيأثك نع

 ةقصلا ةئاضا ٠ نمهتفاضاو لبو هيلع ىلاعتهّلاىلص ىنلا هءاجام قد دصتلان امالاو صايبب لاق اظم

 ةعمل ريك.::وهرونوندلا صايد از هناك-فهراثك ةءالاوةرينمةجا حولي ىلا نيدلا ىف ىأ اهفوصوم
 هريغ نعءر ونلات لسا ريثمهناتكن وكن م مز ءالوىلوألوالاو همام فر كةبستلاء لد راقتللوأ مظعتلل

 ىقةعلل هلعكملاعت هللا هجر ىف ذصملا ىلع صرتعاو | هيلعةدايز هآناهّن .اغهلامذنوكي ىحستكلانم

 نع لحارماذهن ا لعءانررقاموةر ءنامالاةمجىفح وأي لوةءن اهيا عن اكفابيفرهظت الام انورغلا

 نانمالا ناون_هملاواهيلءدئاز مال رسغلا نمزحانهةسعللا لوقتنا كلودرلا نع ىنغهلاومارملا|

 هيعش نم ةيعش باتكلا اذ_هنا ىنعبب ونولحم رغة-مالاهذ-هنال امحاصل ةْزيمملا5 هرغلاك

 اذهو
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 اه ءاراتسإل هل هلعتاادلا هترا .عىأ(ةريطخ ةردمج جارتلا جانو ( هاوقوهولاوامحضوأو نسحأ اذهوأ

 دهن أمو هردةةفر ىبعا تلال دل مع سأر ىلع جان ةارمعهيرارقالاو نامالار اهظال

 وأ هنرام ءرب د ةأدةءمريخا ل هىلعو يةةرهاظةردلاو جال ةرغلا ةيسانمو جات اااه ةللكمرر دك ىناعملا

 هيدشتلة تكمةراعتساه قو رهاظةني راهو كوطافلأ هذهو ناعممدقتامنالءادختسالا للعةردىه

 ريش ؟مهمالكف ةرابعلا ىنععةجرت عج مجارتلاوههزاول نهوهام هت د“ اوناطاسى دبا فراعلا

 ىهو ىل رعهنا تناك !|بدا ح رمش ىقو برعم هنارمدقو ىنعمالب فورتةجرتى ناك !|بدا قهلوقك

 لاق بيغلاباجرولا عتمّنلالاقتننطاذا تجرلا يو 8 9 ملعشا |
 بنصيب ىذلاناجرتلا ناك5 5 » نوغط مجرو سدغن هناكأم

 ءاثلا حقب ناجرت عد مج ارتي اهنلا نو ناجرتوزاجرتلا# ع ونت :اسلب ماك.ثملا مالك ىف عمدت

 ليقومسظعرلقتاذىب :«.نيتلمهمءاروءاطوةمجعمءاةريطخوراظن هيفومج رتااوهو اهمصو

 ءاملعلا مجارتا اداربنا مهضعب زوجوةومنلا توعت ن نءاهتجرتلةونلا لد الدك انعم فلام مجارتلا

 هرثاطة زبن ههلعجهفدرأةيايرلاراونالا مدرأت كناركذا او ادحد رعب وهو ناجرت ع جهنا ىلعءامب

 بك هش ثوأ هيضتقي اعلمعلاواهدامةنإلل كواملا,ستك- لا ىأمجارتلا همشدنا ىلعاما اهعاب ةردك

 ةحشرمد إى ةينكموأ ةيايشعةراعتساوأ اغلب ,اهيدشت ةسفنةرديهبات كواه هرم هءىذلااهجاةيريسلا

 قه اوقىل_هفوطعم جاتو هنعىنغيفنيمدقتلاب 35 اهيفوءاملانيجاكم >ارتلا جاتو

 عجراللع.جارهيف 5 رسل اريمصلاو ىعموأنزو لد ل (سرللك ل هرغ

 اهتلازالةردله-عوجر نم كواو هوة عود ك1 هما سقالا لج وهو حولي : ريم-ٌّطدأ

 امنارداءثملا تار ك.:لادعب ؛ل# اهذهلثمو فطاعلا مدعو هيرقل ودجر ناو سدللاةماظاهئامضب

 هللالاق طال الا اوطاذلا لالا قسللاوديعمفالاحانوكاماوةيفانئتسا نوكت نا ازاحناوتاقص
 ىلص هلاوحا ىف ها.ثشالا لي زبهياثك نا ىءيهبكلاوأءاممشالادارملاقلطاملاب قحااوسلتالوىلاعت

 نيمسذت لك عضونو) ةرجكلا ماللام كنان هسدألا ل-.ةوةل- هلق ندلاقوأ ملسوهي ام أع هييا

 هنأ" ةلاق ودل ةةسمةرقفو عفةيق ءاهنا ىلعاهضعب ىف عقو خلع م

 نارراقتمسدحلاونيمختلاوهجو هاودحاوطءىلعأ هدعبام م55 نيمخ ف فنصملا ةخسن نمطقس

 سفنال حولي اعلقعلا هيف 5 روم[ تاسدحلانا ريملا له دنعومهوتلا !و نظلاد رح ءداقتةءالاا مهو

 بسحر و:تالاكةةطساوءسمشلا نم ءوضل اديف”سرمقلا ناب كاك هيل عتلادلا تارامالا نم
 نبق لآ راوناا لع قرش ثيحةم_هوللارومالا حضوياذ_ههياثك ناانهدار لاف هةمدد_عيو هنرق

 هنأل لوالا دا ر-ااوبلاطللىدابملا نما تالا 1 هانا سدح | قاع و نيمختلا لدمضرف
 دا راانالرهاظ ة 4 اهلا قدوصقملا ىنعللو ناتكللا عتب ءانم(نينمو «موقرودص شنو ةقيقح

 4 ةوهناالا با 0 ا ودها لتقيكح تحظر غاوهبسشلاو لوح ص رم نم مبيغشن هنأ

 فأتوا : :1قءايبة- خس قود ميركلاملظ اظنلا ىفموزجم هنالهرخآىفءاب نودي ف شب ةخسن:ىفانه

 ةاشملاع سف ناذكهعححصموه واولاقمزحلا ىضتقي امهمدق“ :ملذاهلبا هر فندملامالاكىف عوفر

 هلعج هناةيلعدروأو ساما و وال" !اظفا ةءاك-دصقالا انهاملهحوالىل والا ةخسنل اوىاطاغ.ك'

 درب ى_-ةعللاو:ر دالالّنند : الاقريمضلاو و هالثاادص#:فيكوهيف فذحال بجومالوهمالك نم

 املك اعهنابهنعرد* 0 :وُثنوم ريم هلعافنالةيقوفلاءاّ ابدت ةهرايعلا ن وكت ناىعمش هنأ هياع

 4 ”لالوأ راقناهتعمش اعدت ى-غىوؤتناعماك هه ةناقلل قاكباتكم !|نعةيام كا موك را

 سك (مجارتلاح :انفو)

 حان ىف ح حولي هىأ مي 4

 0 ناَعيالا 0
 رط>تاذىأ 16 :ريسطخ

 ةرهوج اهب ىنءيوردقو
 نيب اا
 ابياعمدب عقو نذل ةمدق

 هردو#بعمل نم لك مث
 ةياعافلا ىلعةءوفرع
 قئمزال ل_ءقحالنال

 قربلاوادب حالآسوماقلا
 لعجو حالك ٌضموأ
 حولي ريمضاسملتلا
 مدقتملا باقكلا ىلا

 لع امهباصتناوهركذ
 فانثتسا (ميزن )لاخلا

 نمق لاحد وأن بم
 ةعللا لب ه زداىأ آ ةحازالا

 لك ) ةرذلااهانعمؤو

 ىأنوكسفعتفب :(,سدل

 ةبسشو طاخو _اكشا

 ىأ 0 طبخو
 لك) رهظتو فشكت

 ريغن هلوقىأ (ني دق
 ىأ (سدحو) قرقحت
 مهوو ن ظنءرداص
 لصأ نمطقسدقوهو

 مهضعب هلافام لع غاؤألا

 : ركذ نس مدرال ناكل

 ىءىامهو عدلا ماما

 موقرو :صى شن و) دحاو
 ىلءفطع (ني-:مؤم

 فذد# خس: ىفو حول“
 ةوالتلا دق هلعلوعاملا
 ةغيصبهدعدام عمدتك-|

 ةح رك ةخس:ىؤثدناتلا



 ناو ع لتمر رودص فك 00 رصنت 7 م و ّ دابللا مهبذ_عب مهول اق
 ركذالة-غو سمي كهلان ا ىن_خالوىل اعم هللا هجر ىنصملا مالك قرد قيال وروك ذم ريغرم|اباوج

 ىورلا نال وة 0 ا لا

 عرزىذريغداوب 0 قاحاحتازن أدعو
 ةعازخوش موقلا مظنلا ىفدا رملان ا[كهيفريخال ل ر رعشلا ىفوهيف ؟تاينالداو نآرثل|ىقه.دارملان اع
 دو هياعىلاعت هللا لص هنافص نءهيلعنوفقداكمهرودص ى :ثهنادارملاون ينم ا قاطمانهوا

 هناوءافشءاف ثلا ةدابزوةدانزلا لمقي ناهالا ناب ا<وةيفشمم ممولة ن ينمو نارا, ىتحمهتامالا

 |ةلطم نورخآهعنمواةاطم موضع يانا الراو داي ارهلتس النو هو ةلاؤلسنم يان م الك

 نمفيخس ى-عمىلا لة موةوالتلاد_صقب ماذاهلفلريمغت عم مولووزا وج قمل الا ةفمهضعب لصقو

 نملؤاعتلاز ودال هناهنلا هجر كلام مامالا نعلن اذل هزودحتالنآر ةلابامعالم هيقناندود#و ]ز .ه

 ىا 6 5 كان عدصتو)

 ضرحو ياهو هريك
 ةيعئاش || و سبتك ىو هالصأ الهلعقههجوهللامرك اي اعنا نمد ةوصلا ىوا 25 ىف مةدامو ىفهعملا ىأ (نيلدالا نع
 كا تائلارمالاوهو قى ىلءل دبا عرهت ىأ(ق وا عدص" ”«وزةها ركلاعم كلذزاو>| هلو ىلا ءاميا م مر

 0 طاملاو قحلانيب قرف ىأ موتا عدصاف ءاوقىىلاع: هللاهجرةق رع عناد هو سوه يلع لا 0

 رك ةدنعكب د نك هىلع ماك ١! قارو لصفيوأ ميو واهيرهظ»ىأاوق ةرغاذاموقلا عدصت لاقي ْ 0
 0 فسعت هيك ارتلالخ نمهرهظي ىأ قلاب قشني لم”<هنا ليقاموا فئنصملا ىلاعت هللابو) نيكرشملا
 فاك”وهو تان"الاؤنآرقلاهءادارع 1 لا ريتك هيفا نآرقلا انهى كلاردارملا دوبعمالذااةاكوت ىأ (هلاال
 تادالا نمهيقامبب ولقلا قدشسدا رملال_قوهقشاذاءانالا عدص نم: ةراعتسال صالا وهو اضيأ || < أ( هاوس) دووم د
 قوةحب( نياهاحلا ن ع)دصي ىأ ىعابرهثلاثرم انك و هلأ مضب(ضرعيو)ةعطاسلا نيها ملاو ةءطاقلا ةيلاح ةضرتعمةإ او هريغ
 ادرورك ذم_لاوقالهناقتلا مدعلةراعتسا مهنع باتك- 1 رفا كار ادد لكي د الفاعل او ءاوسر وانزلا ||. بلطأ ىأ (نيعتسا)
 تل تك مهناق هن مه عاشت معا 111 را اك نفد ال | هاي ياني الف ذوتقو رشا 1 0 هيةنوعملا

 هلومق ىحر ملس ل ةعدلر ةاكوأاناةيادادزبوهردصدبقشس ن 00 او ةوأَع م دلامهيلع 2 هود نقولها

 هاوقبهريغىلاو 2 صد : هاوقب لأم !|ىلاو ىشت 212 لول لارا افدناعموأةطر ةمةوامغوذوأ ى 7 ٌكصخ ىأنيعاسا كابا

 زحاع كري خنالةناعتسالاب
 ضعب داريدةودب حرصا ن مؤ هفن مما هراتك نالع مالك ىف فنصملا هظحالي ءالاذهولا ضرعت

 قةفال_دخااذ هغسنلاى( ةراعتسأو اوسهلاالهناح_سهللابو) تاغصلا صعب ىف مهيهاذض# ن نيزاتمالا

 فال + اهيق سدل ونيمملا قا هتلاالا هلاالاهضعب قوامهطاقسااهضعن قولا عنو هناح يس لدراهضعد

 ةنوعملا لطول اذه سدل هي اعمااك- !او عم مردص منأحمسو ىف: ا . الاع هير | جدد دستلاَو قدم

 لبقم ماعتلاو دا م دعب «نأىجش لد اذا نال هع دوم عافتنالاو ى ولاغلا نمد دصقام ىلعهللا نم

 تالا 1و2 هال ةردامال اوس هلااللافاذإ وهدصاو سي نأ ههزيذ ةدئافل اع ةوامباطل |

 ةيقيق لا ةناعتسالان ال مصل ةدافأوم امكهالل ردا او دنا رت.( ناقط مانت ماوس

 ةناعتسسالا عم نيعتسست لارا ةناعتسالارصحلكشتسااذأو طع أسووره-غو هللا ن مالا نوكمال

 ةنوعماماوهللا ن مالا ن وكالة وعملا تلطناب سيجأو 0 هوحوأ | دسح أ ىلعهللا مرا

 فقودنةب ءرورضاما ةنوعملاو فاش كلاحارم ةهرك د اك هل سرو هيايدناك هريغنمنوكي 5 لس ةلاوةعافشلا

 ل5 9 نيعمست ٌلاباو ريسقت ىف ىضاعل |هلصؤ م ىلا ىلعر اقل ل طا راع تسمو أدل "الاكل عقل | هيلع

 ىناعاالهأ عنماذلو داضر اهديفنالب ,فطعلاورص< ديف 8 ؛ مدقتلا ناللاك أو | وسال هللا, ه> سن ىلعو

 املعد هوعنمىذلا ناب باحأ مثمهدنع حس. ره نارا فنانا ريغ فايق دعبل فلعلا

 كساس بج

 الاو

 ةسخس قو ةناعالانه

 هلأالزب تما ءاوسالهنلاو
 نيبملا ىلا ك|ملاوهالا
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 أ امني قرفي نازو جيفهيلع فش ملف هوو مدقتلا رصحدعباماوو رعالديزالا ماقاملاةيالقالاو
 || الا هذ_هناؤهنمسيحعا +١ لوق'« هيفلاطافهررقامرخآىلانيع”مرب غهدصقو رصح ا هتدافا عم
 روسى ىلاعت داوقك ه-ةلاخام عضاوم ف ىرشختزلا مالك ىفعقدءوىكاكسلاو رهاقلا دبعاهرك ذ
 ٌ فال_لاوةمالعلا دنعل ادد. اعمة,ملاذهنامهلكهحارشرك ذو ريغالتاوهشالا ىهامنارعل
 | محناوسل |ىفهيلعانملك:دقو طقاس اواو لاو هلاوهريغىفال جرم ىن-نلاوالاوامدسعي وهاما
 لاةةدودقملا ىف عرشمبا

 هب ( ىلعالا ىلعلا ملظعت ىف لوالا مسقلا)
 >ارتلا ظافل و بتكلاءامسأ

 #«(لصف)ل# |
 (ىلعالا ىلعلامظعت ىف) ١

 ردسقل) ةبتروةعئرىأ |١ ىورعملاو ظافلالااهبدارملانااهب رسقأةروه_ثمتالامتحا اه م- 'ِ
 ةخىفو(ىطصملاىنلا#| نايسلاو#ا م-ظعت نايبؤىأ فاضمربد لب وهئانهك سكعاذانىفاعللىلاوةو فورظاسملا
 | نيلومشلادحاه بش: هل هاوم_ثو هيف هاوخ دل ماعلا ىف صاخملا ةيف رطظ نمو ف هريغو اظغالااذ_منوك
 ىزلادوصقملا فور -ظااك ناكدربد-ة: اظ_فاد هلىتأو الوأ ل خامل ىنءملارو ه-كملا ىلعو رخآالانأ
 دوصةمهناهيف هنوكيدا رملاو ماللا ىت-ععىفلبقو ,ول_صقاكس ا ءللاكو هوأ ب انم فري هلو
 لوالاءادعاعىلعالاو هسفنىفهناشىلاعل اوهىل-ءلاوةيعبتلا قد رطنبو ,ري-غرك ذىاتيالك هم
 اذإو يد هينادءالو هكراشيال هنا: ىءمىلع ل يضلل سدل وهريغل رظنلا.ىفاثلاومدقاذلف هناذلرظنلاب
 1 ١ ١ كيرم اعس ىلاعتهللالاقا ز :هتاتواخ نعمدعبل( نوملاظ:|لوقياع)ىلاعت هللا لا ةة نعي ىدع
 صفاخحا عزم امهجصنو ) ملظعلاُب رمسأب حبست ) لزنالو دوا هول عجا لاوةي"الاهذهتازئا1تلقناف د ىلعالا
 قامىل-ع (هيقفلالاق) | 5و ومال لاوةالصلا ميلعع ا دنالا ماملاوما حلاوه تاق هوجواهفكعوكر ف اهولعجالاق
 (مامالا ىذاقلا) ةخسن أ !داتتءاوالوق نوكي هميظعتو هوا عىف هن اقول غ5 راشم نع منملا قلاخلا يزن نال جوملا نمهمهف
 (ىلاعنهنلاهجر لضفلا ١ رجا وهومي رنمنوكيامبرقأ دبعلا ناك اذا يطزعلا تبني ناكم لكوزعلا تبني ىذلالذلا ىبأ) ىرخا قام ىل-ع أ نارتؤهئاضعا فرشأ عموم رهظاوهيلع] دياب سدلتلالءغلاوداقةءالا لوقلا ةكرا ثموالعفو
 قحامهنايراعثاهيقق | رارلاد يطعلا ىلرناح.سل وة: ناب ماا ءاوءانكالا,ءاماع لا مىظعت رثك الو اناجت_مءقاعدناكو
 انءلا مظءت نافهةةرعامةغالملا نمدثلا هجر ىنصملاريبعت ىو برلاد مسالاركذدجو م هةءافهنمو
 ١ (وطصالا ىنلار دقل ) ىطربد مرك ىلع ىلعةم'رلا ىفووعدداعدك وأ هيالع هلءفناكملاقولعلاومظعا
 هو :طصملاردةلةخسن ىفو (العفوالو]هانعم مدقتو سو هيل عىلاعت هللا ىلسص
 ا, ماظعت هتدتر ىأهردق مظعت وة وقتال ماللاو

 هدوج ووىتلا فدخ

 درو(الوت )قى الكىلوأ
 كلا ااا
 مددقلا ناترسفلاو |

 تاز>عمنم (العقو)

 ةر_هاذظ تانآوةرها

 ةحسن قوهريغمالك نم ا

 هددسو هللا هعؤوة> كك

 مد ل هيعق 1 اعتب ىعم قاعتمو

 دوحه عالبال نك ] هسقن

 0 مامالا فصو | خو هتيدوهرك ذعقرودم

 ىأ ( سرأم ند ىل-ع) ا هوا
 ٍِء 5 . أ 4 : 7 م 2

 ىأ(اةيش) سرادومزال ١ ىتدسلاىسومنب| ضايعو» (هددسوىل اعتهللا4
 معلا نم) اليلق لأ ىصحيلا ىذاقلابرهتا اذاورماك ايسضاتاهبناكهنالبر

 أ| نآرقلا ف در واملوةلادارلاو هباذميظعت نم علب :
 الا نموهصخام لع_فلاروةيسدقلاث :داحالاوةوامسلا تنكللاو
 :1_.وه ل ىلاعت هللا لص همارك اواهاد_ءاملهستعي رش
 نوكيناالا تاز>ءملاىفاثلاو نآرةاايلوالا
 هقول ضقلاوأ مامالا ىكاقلالاق) للفك
 غلا ةدسلب ةتددل ة يس نكس عا
 لقب اك هسسقت حدبالهنالخاسل اهيدمالت نما اماا ءاوق نم نسنلا ىف مكوامو * ضايع نسا ده ضايرلارهز هت هامسس زج رخل ضعباهد رخأد_ةومتج رتانمدقدقو ب رعلا نمل يق ىهو راك داعلاف ثالثلات اك رحاب

 ءلو هءم-ظعأام مظعأ ىل_عرصتق ادق

00 

 | ل_.لا عضو ىعوةسرامملا نم مزالو اع ى-ععسرامول-
 ةسبالم لك ىف عاش مثةسبطوقلا نبا لا عفا ىفاكهكو يعاد

 (ل انش - ؟)
1 

 !|سرعلاقبو قسلاةراكبلا



 لوه لا ةةيصب(صخوأ
 نم ىلاعتهلبا هصخىأ

 (ةغىفدان) ماوعلا نمي

 ةرظنلاى هو ماللا حاشي

 اماوة ظل ىوربوةيغلا
 مكب ىف قادكلت || لو

 نمل يلق ئثىأ هلوأ
 حانم هل_صاورظنلا

 ددرتال رظنوهو رمصلا

 ةرملاحّتفلابةحللاو هسدق

 هنالانيههىلوالاو_ هو

 هرم ذمهشب ناك اذا

 ىوأدارملاودفرهظيف

 ريغ مالك وهفرهثأو

 ريغمزللا مذذاررخم

 نر
 وهومهفلا ن-هىوريو
 ىلاعت هيا ظعتن) رهظأ

 مالصأ اهملد ان.سردق

 ةيقرطظءامل ا(مالل او

 قو ءافد ةقلعمم

 ةيلوعفملا لع بوصخم

 َّىأ (هاياهصوصخو)

 ىلاعت هللا صيص#و

 دئاوزب ىأ(لئاضف,)انيبق
 تاماركلا نه

 و4
 صصص سم تمس ص و مص مس مس م خص مس وست ص م سس سس ع سب

 سفنو ةسراملا »بسن ىاثلاو غاب ألوالاو هدتعيئثوأ ليلقئثهيدارملاأ شو ةمزالملاو ةاوازملا عم
 هروصلا الوةكلملاهيدارملا سيلوابمىعرشل اوأاةلطمدءاوقلاو لوصالاوأتاموملع عملا لءلايدارماورعالا

 سيلنالؤلاةءاكهموعىلعءؤاةبا حصيو جرا ا ىفدوجولاوهنعريتكو لعب نا عصيامئثلاو ةينهذلا

 مضي صخ (مهفنمةغ فدا, صخوأ) ليقاك هنمعنامالو كَ ظول هياعىدصبامسيلىأ قس

 ل_ذفاذراص ىأ لضؤىنءمهنال يقو صيصختلا نم ىلصالا انعم ىذاملا لوهماةءيص ىلععاذلا
 نانود مهقلانم ليلقي بهصخىلاعتهللانادارملانال هاوأ, ماقملاو ايفاضا صيصختلا نك 1نا
 نيثيدلادحالاهلصأىلءواو هريغدح أ ىلع فخ ل ثمىلع فخرا ذ ذأ رك ذام نافع 1

 لاقعتنالاةع هسواطعللا ن مىعملاروصت مهغلاوواولا ى :«؟عاهلعج ىلا ة>أحالو ذهل هىلعى ومالى

 ربرحلوق اك لب ىنععوأ نوكي نأز وك و
 ىدالوأتلتقدق كلواحر الو : ةينامماودازوأ نينا وناك

 لداةملقأ ىءفوربك الا لباقمرغصأ ىنععنوك» ىأومهةىفدأهلن هلا هدد «نمىقرتلل ىدهف

 (رمخوهىذلاب ىلد ا وهىذلان ولد“ _س)ىلاعت هلوةىفاكفرشأ لب 1ة«لذرأ و سخأ ىععو ردك الا
 ن«مزللا حمم, ةغو ادرأ ىأىدرلاوهونودلا نمنودأ أيول_ةمةريخالا ل يق وىلدةدام نملكدلاو

 ةعاسلارعأامو)ىلاعت هلوقك ةل#قلا نعاهبىنك |ذلفهتعرسورظنلا سالتخا سوماقلا فكوهوللا

 دارا ان اذه مضلاعصْنات .ةةرملاحتفلابورظنلا ليلق مضلاب ةحللا ىلا سماتل ا لاقو ( رصبلا حملك الا

 نامهقنمهلوقىف نموةيفيكلا قدر طبلوالاوةيمك-لا قيرطيأ بهو هلم اةمهفلابو لقالا ىفدالاب

 راطالاافسالاو طك دا ةخسسن ف عقودا هدي + و ةرهسصم الرمصمالام لع ةراعشسا و هةةينأد ذك

 قودتتتس لك دا درك «نأهيفزو<وهث ا ا حادا تناك اوني_علارخو ع

 ليقءامل اولسوهيلعىلاعت هللا ىلصهو ريو هنسر م ىأ (انيبنردقهللا ىظعتي) افرعممهفلا نمدحست

 قوغلو ارغت_دموه ل هوةيمسابلا ليقوهةهجنمىأ نم ىنععل يقو ىف ىنععل-يقوةسالإلا#لا
 دارعنا ارهاالاو رد_صلاأج 1 ءاماونان1 لاح لك ىلعو حارشلاابلاراشأ وج وتالامم>ادهقا عم

 دمنيحوةريصب قدأ هل نمدنعإسوهيلعىلاعت هللا ىل_صهميظعت قءافخال هنا ىلاعت هللا هج رافنصملا

 هرتسل لود >5 ءاذك لع قخلاقب ىل_عب ىدعت هرالهب اعتمر [ىلع هوقو الم ماعاك

 ىلع هبا ىلص هلوةىوردقودادغم 1 اكن اهاكحةغل ىلع لا ىلع زاني زوكوراحلا اعتب فاضل

 بوجو ىلعةاحذل ارو هج ىلا «نهللاهجرديقلا ىةحغلا لاق نوت الد عال عاملا سوم هلع

 مخمنا ىلعر د ةملالومعم هلعحامأ وفاضملابابم.شنوكيق هاالومعم ف رظلا لع ول ثميف ىف نيون لا

 اذكونيوتلا 3 رهروحها>غل| ضعي ن 05 | جالا ريحللالم هر هيوك دوصقملاذا ىنعملا ب سامي , القال

 مو. اريل ب ااغال هلوقىفد_عنمهناالا مويلا كم اعتب 0 هلوقىف ىذاقل اهعبو ئرسخرا هزوح

 مظعتي هاوقق نيه>ولا ىلعءافخ :ةلعتم 1 نيو ىقنييهذ لا ىل الام هناك-5
 ع . «اعتس الا دوغل هناانلت نرقص فيذغلاو نم ىعع واهس الللوأ ىف ىنععءام ااو الربخمرخآىلا

 هصيصت ىأ )م اناهصوصخو) ظعتي قلعتم س صل اير دقوءابلاب ىدعت دق علان الم-هفب وأ

 ىءعال صرصختلا ىعع صو دلو سانلا رئاس نمد ن ممل_سوه-لعملاعتهللا لسع حركلا كيما

 ريمضو هو لل_ءاغلل فاضمرد_صموهو عادريسةبرهاظلا نعلود-عهناف م-هونأك ليصعتلا

 لئاضفب) هلوعقم وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىسغلل ل_صعنملا ريمضلاو هللا

 نساحتو



1 

 ىلاةب ويندلاو ةيثيدلارومالا نمةريسنو ةروصواةلخواقلخ دل و ىبسقتلا لاككسلا نمهلهتلا

 لايف ةنيابتمةراغمن اععر هفتدقوامو هغم:راغتم ىنعمةرراةتمتارابعمذ_هودحأ ا ميقهينادمال

 هنرخةفبامسقانملاب وة ركلاهتاذب قاعتي ان نسا ارو لمعل اولا نمديد رفتام لئاضفلايدارملا
 لاو فلسلا خدعم ب داكرشملا تع اف شوهت سوهو هيلع عتق فصدتلا سو موهتنم

 نسا اورماك لضاوفلا لباقي وهرثأ |ىدعت ىلع هققح فةوتنالاعصخدتو ةليضق عج لك ا اًضقعلا

 قات باو مولا طولا و !فالخ ىلع سح ع.جةروصلا فن سلا

 ةغللاهدعاستالا.ءاهرياغتت ابنا مهضعبلواحو بل ادا هدضو راك هررختشيامسقانم او سوماقتلا
 هلظعأ ر قنال اكن او سانلا ةداعك هيرشتفأ لانك ) رذنالو مدآ داوديستانا) ثيدحلا ف ئايوهيلع

 نيريخالابهمصخ ن ,لاوالخ طسولاوزخ . الاولوالا ف نوك : وهو ليمكتو سارتحار قالو هلوةوهرذن نم

 هلوقك لوالاف

 رطقلا كاع .ردال مملازالو 2 مال ل ر تاك

 ىمبث ةعدو ءايحلابوص د اهدسةمريغ ةلران هد ىسق

 لضف نمهنعلفغناوءاردالا ضعب هنح معاك لازال هاوةهيفانيالو سارتحاالوأ ةمالسل اءاعدلا ناق

 لئاضفالريمضلا نا ىلع ةيمح:لاب زو <وةيقوفلاءانلاب طءض 08 (مامزب طيضخ" ال) هيلعةقرط تيب

 رمح اوءاصح الا ىإ هعهيوك اماواهو ود لاسمالاب اا طمضلا لصأو روك ذللوأ اهعمامو

 نوةحدصملا |معسدسااعاو ةغللا د ريق قرعف 0 :لقو ةياكس | ةيضقأل طراضإ اهنمو

 هوا صحا نتكلك ذامىأ هحوز ودتللو كتم واف ظ فاحذر أع, 3و لكلا نا نول

 مالوةيدعسلا ءاننافره-ثأىناثلاهرهظأ لوالاو قاسم الاقاكمالال اوءاملابىور مامزب و هليصفتو

 ىنائلا ص خالو ةقانل اولغبلادش ىأهنمزيامةمجعملاىازلا مسكي مامزلاو ىنعمنايراةةمليلعتلا

 قاطمب رس ناوه.ؤ:راعتساالهنا.لوقلاؤ ةيليثعوأ ةيد رصت:راعتساانههمالك فو سوماقلا ىفأك

 لئاضفلا هيبشتب ةينكمةراعّتسا هلعجامأو مهفاف ىنرتدشلا ةرثك لا |ىقليقاكوهامناو هلدجوالدشلا
 هرك ذتعقراذاهمسا ته ولاعب ؛ (هردق مظع نمهبيوضو) اديك رفامحاص بلغت ةيوق ةقانب

 نكد هلوأاناهنعىلاعت هللا ىذر رع: دح ىو كر "1 دكا طعقرو ىلاعت هنن لاو هميظعت تع

 مظعو صوصخلاوأ مظعتلا لع فطعلاب رورو هوءاطءالاو ناوردلابمهرك ذ عذر ىأب رعل ابدوت
 لكك ا هلوقدرمسفي ردع هم ءآلا ع نكروهثكملاو مالالابهردق م ظعلةخست قو ماظعل هر لق ىعمبور لق

 هحوالق ه 6 اد لا صعب هيلا س هذاك نيا يلعن |. ءلامدقزا ود لع هلوأ( مالقالاوةنسلالا هنع

 ماللا ىعع نهىل ةولوصولان نملاحوأردةءىقاعتماذ- هىلعهن الامماعل هلازيحيىفام مدقت عندما

 ندمت هنسلالا ز>عاو ىعا ىف «علكتو هو>وو ٌر وها | نع ةرابعامو هوني قاعتمامبوةدئازوأ

 اضن ءاوهق أهعطقمدسع ىعمينيكسلا لك نموهوأ س انلا مالقالاوةنلالاهيبش ب ىلعو أ اهث اصحا

 هدشر# نم "0 مقل اولاو مهنا هم 5 ةيسانممالثالاو ةحسلالا نمي وةينكموأ ةحرمصم ةراعدسا

 لدا ]د ورح ”الابامهدحأ

 ا را ب 27 د 0 ع

 1 22 2و اصمت ال فرص قانا 1... دهن 520+ اح الكل اال قادت تان قم. - 2-272 ٠ اد تت دج تتحد تطل تح ٠٠ <٠ 0 فن قل ل تل ل 15:10 1: 7000779531 ااا ا مل اكلم لن تس

 |هاطع أ امدارملاو صوص ىنا«ةمرور اور الاو فرصلا عدا ستفلابةرور اهلك( بقانمو نسادعو
 ىأ محض
 قالخالا نمتأ:س> سمو

 (ىفاس تامرلكا

 تاق هه ص وتوعشو كل

 تراك هت
 قناة لعلاو ةيحلنلا
 0 |حمسلل |ةقرعم اهائسأ

 تان[ ل

 طءضخنال تاوهصلاو

 ام 0 | عمال ىأ

 لتخ دنالو رصحتمالو

 رسكب ( مامر )طبط تحت
 قاسماتلا لاق ىازأا

 ةحصلا حدا زدكل
 طراضل ىأط_ةق ماللاب

 اهناع |
 مامز نم راعدسم وهو

 ا ا

 عبوات ا )ا ههيوطو)
 ةسض: عمل نمو هركذ 2

 ندر ءاو

 م مظع نم دع أر

 كو ميحاروداو هىأ

 مظعنم ةحردك هج

 ميظعي ىرخأىقوهردق
 حقب (لكناعإ هردق
 اعىأ ديدشسك رسل و

 (ةئسلالا هنع) ىعت ورجعت

 قى ناسا هندسلا 3|

 ى (مالقالاو) نايسلا
 نائءلا نايمتو



 ىقىلاعتهحرصامابمخ)
 ل

 هيصخم ممل :ءىأ(ه هناض

 هن) قل :ًاموىأ( ى 17

 نم هنأ" فى (ه.اع

 هلاوحأىأ (هقالخأ
 ىأ(هبادآو) ةنطابلا
 هيريخأ م ةرهاظلا هلاعفأ
 ه.اعىلاعت هنا لص ءذع
 ىلر ىن_:دأ هاوقيسو
 يب دان نس>اق
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 لاقو» هرهظأوهياع صن ىأ هلل رءامضا |( هراثك ا دا معامىأ (انخ)

 تدناانريثلا حرص لاف 21 ناب رعوهو ىمهأرشلا حرصا اذ  هاوق ؤىلاعتهللا جر ىقو زرملا

 هسقنب اي دعت موءا ,اانايدعتمامزالن وكيف .قوهنبب ورشلا نيب هلة موف شكنا اذاوهح رصو هرهظأ اذا

 انهاك ركذلا قا طمهيدارب ولف ةاغلاريك ذو مئانلا ظاحقد ,اىنعمول_صأو هيأ“ كفرا دانعأ (هيدعت 0

 هيسننلا ل صأ قاسملتلا لاكو مجارتلا قدمت دا :”ادطودركاذ قءلوأ نيا ذاك ذب ن وص نوفتطالاو

 ىف(ءاصن ل يلج نع) سابتلاالو لاكتاالف لعفوألوقن مهنعولفغلاهبثتعقو * ىثَف نوكينأ

 تينمىأ قدص صم هاوةعفرلاو ولعل ادج كك ب صنخملاوباصتل |ة.عللا سك نمو ريغك حامبصملا
 تصاللاوباصنلا ى:_ءعملصأف 00 :اكل1ةعدر هلال لاهو تالا [ثصعت اذ: ًاماود مدعو

 هياعىلاغت هلال ءامزكذ. العو لح شان اىأ مام ادقلاو .٠ :تاضتالاو نمانستو ٍءامسح فرُلاو هولعا |

 ا 1 ماا سوق ذهول 010010 1اهرانك ىف سو

 مهلك الا هيقدام ىزلا هماقم نءازاعةاكزلاباصن نماذوخأمنوكي نأالا انه ىنعم هلرهظ)
 اضيأيتأيو هركذتةهيفمالكلا قيسدق د ةغللا ةفرعممدعو برعلا مالكم _هةمد- -عنمشانمالك
 دوو االول ذامتهيهللاهحدمامىأا!نايب ؛(هنادآ وهقالخان 24 لعدن“ و١ هديلعمالاك- ||

 تينت اوتين" را ”نملاعفوهومذلا فنوكي الودهارب ركدوه قيلاوملا لاوةثلثملا دقت

 ريه رلاق ردا ىلمعتساا َ هممسالاءانثلا اوان:سحءانث هيلع

 د كاسم أ تامللا م وناك ثيح صحلآ قادس

 لولا لاا كا كلو نود يدمتباشنلاو كبتلا ل دس لععاش مذلا ىمسامنا لوي نأ لئاقلو
 لاةنمىلاتمتلءالف هتان ايدل يعل تال ىنلا سا<ةفصىفقأي و وثنياثهنم
 ليا ركذلا قالا نوكمالاثنلاور ءلاوريخا 001 01 اا لذا صعب او لذة ةم د الهنا

 سل هلد .اةمقوه.5 2.2 ماعاشملا و حدالاا صو كد الانا عطلان م اوالاوه 0

 ةيلاكللا تافصلاراهكناو هذمهوناكهيفحالطصالا ل خدالو يح هلل'ءانثفمايكن اسلل اباصو صخم

 رهظأو ا اكس دك ناكمالاةحاس قدوم د امدمودودولا اقرا ؛دهمال ىلا اعن هللاو اكل

 اهيلعهللادرطق ىتل ا ةمح ا 5 هبون مطب ىلخع.جفالخ الاو هتاعدم مذ

 بدأ لاعبو سردبدأو سع: بدأ ن ابدأ ىسورلطملا لات :ك ةغللا قبدالاو بدأ ع_جدملابب اد” الاو

 لبق كَ ةرشءبدأوةريخ

 ةرشعلا بدا هنم نسحأ 0 ريا بدأ نعمل تا

 لعذو دك من سك امو ههقر ا ا ا

 ايدأ اذن س>اودارأام مويطعأ 03 10 لا عدي

 اومس نأ ىلع ءوطةدعمالسالادعبسانلا حاطصاو مويطعنال الو سا انذااوهل طع نأ ةسكد عر ع د هن

 وهوبدالا نم -ةاغ_ثاو ندلوملا مالك ندوهوايدأ مولعلا ءذ.- هاومسواس درع تكول علا

 ةئرطلاومهاعداذا مولا ىداردصهبدالا نموأ بجعلا

 رقتش |:هبدالا ىرتال : الق اوعدنتا25 ا 2

 حئابقلا نم هاروت وذتا هللا لا سانا رار نهال نار هل سنع :

 رم الالام عامتملا اوهوىوغللاهاذعئانهبدالاف ىبت ا سدأانافت دأه:هلعغلاو لهحلاو

 ءاهتذلاو
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 |ذسخالاو لوانتلا نسح بدالا ورشلا ضب ىفو ةدابعلا ف نسلا ن«برقي ام ىلع هنوةلطنءاهتفلاو
 عدرمسل اديد_ثلابلطل اةثل“ :؟ثحلاو ةمجعمداضوتل ومءاح ض حلا (هما رثل ا ىلع دامعلا صح و)

 اض.أموزالا ن زاك وهو ةقاعملا ىنععنوكي و:لبلا مازلالا ىنعع وهفموزالان ملاعتنا مازتلالاو
 باد الاو قالخالا نمم_يلعناكاةةرامملا ءدعهمدار اافلاح لك ىلعوزا ا ىلع ةعرفت ةدانكوأ

 تا :اكي_سوءيلعىلاعت هللا ىل_صهناؤةن_سحةوساهّللا ل وسر ىف كك ناكدةل ىلا ءتهّلا لاقاك

 ةراشاهيفوءوذفنلوسرلا كيت امو ءاوقبكلذب اضي أ ىلاعت هللا مه موا يفهعامقاسانلا رمأف نساعتو
 قيس واذإو 4 :ومنلا صئاص# اوةياسحارومالاك هيرو. ا ارعأ مق مسق ىلع ءاهماىلا

 :. ١ اضرق كلذ مزمما |ناوال-5 7 8 اًضرقناكامهىدار اه لق نسح>هيلعوهام لك ناكناوةن سعة وسالا

 نحنةالقنهمزتلان اوهكيضل ردو هل عفمْزتلنت نحذف
 همزتلاام مع :انالصاخلاو القن هنوك مْرَم زوهمزتلت
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 0 اقنو) هأوقدنعو هش هناالا نسح مالك اذهو هلب اقم نم لعب مهب صن ملاذاهمْرَتلا ىذلاهح ولا ىلع

 ١ بحسم نب مسق ىلعهيقهع أمت أرأ انمأامزن ا فنصملا ىنعاما لوقت ن اكلوةيلغنلا باحالا اذان هناا

 ' ! لوصالا ف 5 ,اكىلاد<اريغوايب اح انوكب بلطلا ناقه مازَتلا ىلعدابعل | ضح هاوقيهيلاراشأ

 ناالا اعود ةغلال-جولم اكمل قاملاديك 1: اذه سلف هراحاديل# هأوقب لاراشآ ب جاوو

 : ارو و عب الةيلصأ ةيك رصتءرا ءر 2 !مازتلاللرب«ةسادي لا ف:دالقلا عضودي ع ااو باد” الل

 1 لع اةالاؤاض منوكي نأىاثلا قزو< ةلوعتل نانا ءنازذس هياازاوو 0

 ا نعزارتحالا و ةغلا موه لد ىن 0 مع ع دل باحالاولوالا ن نءص*+ىناثلا نا نملبقامو

 ىسا#الوقك هريغدب_ فصوي دق هنأ لق وةعلهللارعغا .ةفصوال لالا

 اهفالجنامزلا تا ساو هعزحلاب 035 اهدهع مداد صرأ ىلءمملا

 دانسالاو سانلادنع ةماظعب ىمساموريغةمظعأ ب واس نا نعهتمظعءتا+ ىنءملان وكب نأزوكو

 ىلع هل قام ىلع عم .ه رقتل اوءدحد>؟ىزامدان_سالاؤاهثاب مك ةهج نمهناذتلحدل د قيعح

 لضفت ىذلاوه) نعد ملف ماةملءأو ميسان اوه .ا عىل اع” هللا ىلص هلوسرلهلباءاطعأ ام

 هل-ع>و ايسوام_.بحسانلا ملم ءاهقلخ نال أدل , .رباراطعو لست ا رك منأىأ(كوأو

 ا | نمءاطعلا نأ ةءاهنلا يو نابع ضعوا هردقمم .لظعي هاوقلر اظاناذهو ة ةمأمهر يل

 ا 1 5 هرهطمل) ماعلا لع صاخلا فطعن ,مىلا كا ىلءو ىريسفت فطءوهلو الا ىلعقهاغ :اكمريغ

 هاألد .درلاقال_خالاو ةمم مذلا فاصوالا نم نطانلاو ردا تالا ونعم اودم همم ارامل

 ايو مشل دما حنو ١

 دوه.ئاودعاشل اوهدهيا :

 رظاناذهو هتراهطداز وهرهطدهناىن :ءلاقامهم ملك :داراز و وىع ىعكو رهط ى:ععنوكي ىل 1 9

 نمد كل !اوةيلختلا نمبا 1ىد رلاو ؟تايرلاى جارتلا ف طعلاو لسوهيلعىلاعت هللا ل هنادآو هقالخال

 ا هللا ىبسص هأوسر ىلع (ى ”اوكلذبحد- مم هنرفام ىلع ةرنؤمةسيلحتلا هذ_هتسيلو دبا

 ا 0م ىاخىل- كالا و ىلا عت اوقك نأ لإ نمور نحو مى جلس هياعىلاعت

 6 ا اا ذاوالدأ ناك ًّأ , رايت_+ال_جلكيءانثلاجدملاو ماى : او هلوغلر ف ا هو ىلاب

 ا لصقل !ايدارملا ل و رد ءابفلا | 2 مزاك- |او ادحديع.قهللابد#ا صاصتخاب ر اعثشالال هوك

 كرغلان مانرمطت ”رهطتلاوةجروقمهنوهىذلا مظعلالوسرلا وم ركلا ىنلا اذهبانيلعل ضفتل انها

 تدم ضحلا
 ثدحوتغر هىأةمحعملا

 ىأ(همارتلا لعتابعلا]

 هقيلكت لومق ىلع مهاج

 دات ةهوزدما اود مو

 هرانح ةعاط انىأ (هبادع |

 7 ؟ فه حرا 0

 ىأ( الج جناكف)
 6-0 هنملطع تملظع

 (لطم#ىذلاو ه) ه هلاج

 هل-_ٌصقنم ا

 3 ىأ (ىلوأو)

 ىلو الإ هنأب ىلول ام اءاع

 درع رو 0 :

 : د وأصل ارجل » ةحفلا( لأ اذابجوأن مزايت : الا نءازاكم وأ هكرت

 ( يكد رهط م دوجو | لالخ( هالجلجناكس) لثمن عردص نابنيال فسر مالا لع ضحام أ وعياع
 1 !' يمصالال اكو مدح دج ق ىقد وأ امال هققح اكمل تعت غلا ها اج لالكا لعدىفو ةماعلا

 اهمايندلاعىؤةيلحتلاب |
 ن_مءاعةءقهع-فةني ٍ

 ىكدلالوةامأوةراحالا |

 ه-مرك نم 4 قاعبا 1

 ا -0-2- ٍِء
 0 6-2 اخكلا هرهط ىأ

 ةدابعن-م هرهطمت
 تساي ال-؟مانصال أ ٍ

 مث) مالسلا هيا عدماسقل
0 

 هنا عمهيلع ىأ ىلا

 هلطةراوت :اوهل قرات !ن

 2 و>وه



 هازاح ىأ ( ٍباثأمم

 ىأ(ىوالا» ءأز رطل

 ظ_42او رفوالا ءازحلاب
 ردصملا ىلءهمصتوأ ريك الا

 لضفلاهلف) هل فريش نم
 ناسحالا هلو ىأ ادو وأدب

 ءادتبالا قةدايزلاهجو ىلع

 ىلوأهتيد#او):داعالاو

 ايندلافىأ (ىرخأو
 داو ةخس ىقودىّقعلاو
 ىل_ءافطءىرخأولل وأ

 ىقاكد# ا هاوىألضفلا

 ا
 هدهق :رخ الاوىلوالا
 ىلوالا نمىلوأ ةخدنلا

 انوكنأز و<و قال اك
 هلوىأل يضف: ى مسا

 دا رملاو هارخأو د < ىلوأ
 ىلاعت لوقت ا عتابا
 ةركب اهيقمهقز رمو
 مهضسد لوقامأو انشعو

 لمعتسسالليضفتلا سانا
 نءالوهوموأافاضمالا

 ص وقنةماللاباق رعموأ

 ناذعلو ةناحس هلوقم
 مهاوناك ىزخأ ةرخآالا
 ناالامهللا نطأو ملاظأ
 محى 8 ردعملا نم ريشعل

 (هز داما مو)ةروكذملا
 (نايعال)درسهطأىأ

 ةنياعلل ىأ نيعل ارسكو

 وهي

 (ىقوالاءاز 2 42 |هيلعلاثأ مث)قابسلاو قايسلا ب سانيالوهومريغو ةمأريخ منكب الاول لاو

 قاطملوعقمءاز 21وأ ىطءأىيعبياثأوادي را حتهنااماق ءازحلاوهوباوشلاىطعأ ى_ععياثا

 لانا ىاردك 2لوالاقنملو ءهفا ىدسعتي 1 و ادوعقتساحك هظفل ريغ نم

 ادوعلضةلاهلع ١ هنملع ضف لءفأ ىوالاو ما

 اًضأدوعلابلب اقر , وءابتنالاب لد ريالا وق دوا ووادع الاءر ءلاوا رخآوالوأ هآىأ (ٌأدبو

 ةيقرظل ا ىلعنأب كم اوعو لياقم 0 نموأ اتلطمن اس>الاو م اعنالا ل ضل اوديعملاو ئديملادنعو

 21 نان لودي «ىلان السديس لات اعأ ضال عز لعلي

 باوثلاو لي#لاءانثلاهداز وهممتفهناسحا ىلءداعمث انطاب وارهاظ هرهطوءاكز اهلك أو هقلخ
 دوعل اب وداحالاو قا لاءديلابدارملا ل يقو ها كلذ ناك هنمالضٌؤتهردق ًاوهدج وأ هنالدمث, لولو لدز را

 نسحأ ةعقاولا» ءافلايهل .ةامىلعهعرفتل هانا, فايسلاو ديعت وىدسوهدهنأ لاع 2 هاوعك د اعملاوءاز 2

 هناث اوهيهحدم مث هلامرك- :هلعفامسسنو تقانملاو نساحملا ن مءالوأاعهياءلضفت هنادارملاف 00
 قدمحلا ىدخك وها (ىرخأ ولو د#لاو)دوعلاو عد | قالضفتمكلذن ناكف ناو

 0 هارخأو د | ىلوأ ريدة: ل ةوئرادلاىفاعادل ا لادأ دلااقوأ هرخآو رمالالوأ

 هماكح هيلع ىرجبق لق ىنععافر طولي_ضفتالامسأن 00

 هيلعىر م ليضفت مسا ناك اذاوالوألاةيف نوه اذ_هو لكون ناقلا لفو لعفالوالا لعمتز وو

 حيصقلا حرش ىف ىقوزرملاهركذاك برعلا نعلذ تم" دقوةلوأ ل والا ثزوتموىلوأ هثنؤنمو هماكحأ

 نالمعم سا نيدماح نيمسأ د اريعناريصبف ْن رادالةيمسالا امهيلع_لغتد قود وهج - او رخآ امهلي امو

 ٌىطخاذلو ماللاوفلالا, نرتقي وأ ف ضر 1نادارذالاو ربك ذتلامزاي 7 يضفتلا مان داك

 هلوقىفساونوبأ
 بهذا ن نمضرأ ىلءردءامص> « اهعقاوم نمىرك و ىرغص ناك

 ةقباطملاهمقز و هلثمو ليضفتلا نءادر عا ةصوهنوك امآوةردلا حرش فها :لصق[كهذعاواحأنأو

 الا ىن_ءءىفاول اوهيلع لضم اله جارهريمضهيلعو

 | هيلع

 5 ةمشالبهنمدارعل مضغ || ىعم نأ ومريغو لءهستلا قم ىعامسهنأيدرق ,ةأاهمدعو

 هلثممالكلاو نآرقلا ىف عم_سهناؤهيفام 0 امها لاقي نأ حصا الفةرخأتم ىرخالاو
 هبلعتناغمتا لاقت فيك هنمدا رءلمّضفتلا نأك ناكل ع | .هاعد م ىل ءدرب هنأ عم هن هنو قفاك

 ىلاعتهناركذ هاف ل تلا هركذدامنارإ اءأو حالملاوىد احلا نيب ؛عجالا اذهلهذةيمسالا

 نيالوق نم مندسحاوهو هذ از تأ كلذ ىلع, زون امعنل هاوقل ذب و هدءحدعمم عاونان مني

 ه>ودم ا. طابط

 هماظنوهنس>اندقتسا نم  اقطئتملانءادهأ نركنتال

 همالك و هس وهم اعولت #« نمهلعدر كش لجو زعةللاف

 دقالمجتم هيلع عز : نمىأراذا ن مم 0 هسكعقاخلام اما فو بدالا تك ىفهانعم ىف قرت اذ هلو

 ا وهدس#

 باقثيهئامعتىف ثان 1 ارك انتا نمضرالا لهأم !انآو

 ام(نايعلل) عفن ا راكم ى تقلا ناو قنا هال دس نال: اروهظ هرهظأ ىأ (ةدرياماعلوا
 مالكىقأيسإك لثملا ىفولاتةكانا ,عوةنياعمهثي اعردصم هنالزمعلا هيغستفتالونمعلا عمق دهاشم

 ىخأهللأمحرت) نايحنياودجأ هنمنوريثك ىوروثيدحلا در ول »عل اكرم د صملأ ْ

 سلسل 222 سس تبت تت 3
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 | مهئياعو مهآراملفحاولالا قاب لفهياونتقهموقنا ىلاعتو كرابت هب روربخأ خخلاك نياعلا سل ىدوم
 | ليقىل-لء:للوأ ةيدعتلل مالالاةنايعلل هللا رس أمن ايعلل ىور و ( رسكن اماهنمرسكتف حاولالا قل

 ءاذملا حدف (هقلخنم) ادعنال دهاااكريصصب و نةيثي, ثيحاح صال ةنالوقنموأ | دهاشمناك ءاو ساني لعام دارملاو

 مه وتنذ افالخ ةمجعملا هةمع] هتازمءهنأالادهاشم ريغ رمص علقو ناةيلابهنأ عمةدهاثماهلك تسل وتازجعملا, هديب اناهنم

 دارملاذا مذا انهطيضو || نم) هترثكلودهاشملاة وهل بيلغتهنالوق”ناكلو ما مريغرتاوّلااهغيج قمداعأن ال هرتاوتلال

 ةرهالا ام قداسلا ىعملاب نايعالز راب وهو اهمضد هنا دعما ىفو ىمشلا هدبق ئماللا نوكسوءاخلا حتفب (هقلخ

 ةلوصوملاام نايم نمو أ ديدسريغهركذيس هنالو ن ايعلل هزرسأ ام هنالدي د سريغ هنا ليقا_ةراركت القد, ص.صختلاوهفوطءملاو
 (لامكلاهوجو متأىلع) ||| رمغن هلي وأةوهوداحالاو قيلختلا ى_ععقاخلانوكي ناهد انو هصيصختو هاوقل ىسانملاو لبق

 هدوجو عاونأل ك أىأ | لعجاذاهيلاجاة<امنا هلك اذهناماءاو# ملسوه.لعىلاعتهّللا لص ىنللوأ هَ هقلخريمضوةجاح
 تافصىعو لاا لاك ١ ىلهوفلكتىلا جت<مل مز ربأام ىلع _ةطعو عفرولاماهةلخىلعاؤوطعمار ورح ىت ”الاهصيصتو هآوق

 (لالجلاو) ماركالاو فطللا| ارا (لالحتاو لكلا هود وم ىلع) ريد فءاذملا مضد ىتانحلا لعج نم ىلع ضرتعب نيك لوالا
 رهقلا تاك حا لية فاضملا نءلاحوأ هرخ [ىلءانتاك اقل ئأ ردقم ةفصوأالمأهةيلخ ىنءءناك ءاوسدةاخ ىاعتم

 لاكلادا رملاوأماقسنالادأ | لاحوهوأ هقلخزا رباىأردةمىاضعقاعتموهوأ دوجولا تأ ىلععوبطملا مضل اءئرقاذاريدقتلاو

 قول دج ولذا نسحأوهوةنكمملاوجولاوأام نمز ىقةققحاملاهوجولا متأدارملاو عاونالادوج ولاو

 ل وأتلا نءىنغمنافتاغناكتلا هذه ىعادالو هن واس نى ءالضف سويا هىلاعت هللا ىف صهينادي

 0 00 ى 0 وهولا#انمةلي او نسال ناد رع (ةلي لا نساحملاب هصيصختو) هنأر نيعىفهتب اهملالكلاارملاو

 37 ١. ..ن ؟ ** | قو (لا# بحل يجّشانا) ثيدح ىف ماك هنا ىلءهقالطادر واذإوة ديلا تالا, ىف اصتالا
 ىالونامز والو صرع
 1 وبعالا ؟انو ناكم

 لاقي دئئيك ةثودحما

 هك فودلا ترد

 ةيبلسلا تافصلالالكاب و

 اولا قو شنصملادارتو هوما لع واطعال ىعملا اذهب وهودهاشملا ةروصلا نسح ةغللا فرع

 مزالكأ مهامضد لجه_:هلعقلا ناللءافىعىلوالاتعن امهالك ة ديل اولي ةيناسملتلا

 فصوتناز ودالو عهجلل]هقددنال امهممدحاو لكرخآ عادلا قو نمددالو لوعفم ىنععزاثلاو

 رجك لو ءفم ين. ملعك ل عاف ىنععنوكي نأ اماول_ةالهناقدحاولل ناك اذاام فالخدرفععما

 ةحيطنو 2.5 !ةاشلاقيالفةؤرصلا ةنمسالا ىلا ةيقضولا نمل قتلا اعف قاتلا رح ةالر وصحملافو
 ءاثاا ظفاري فوصوا اع ان ناكاذا لوعقم ىنعع ل_يعف نمءاثل اهذهناهريدقتو ةرمسالاةباغل ىعن

 تثاود نع هزبملاهانعم

 بايرأ رظنف ناصقنلا

 رسمك ةخس قولاحلا
 لاصلا ىنعمعةمحعملاءاخلا

 هذهك ءاتلاهيفتمةةفءاوسالا ىر م ىرحهفوصو مف ذحاذاؤ ةديجةمدوةديجةلصخك تترثدقو نموىأ (هصيصاتو
 نارا اذا فوصوملا ناهماللكن مم وفرلاو# ديف مهنازهققحتغداتلابهناف ل عاف ىدهلوعف ناكاذاامأوةحي

 نما (ةليما ىا (ةديملا فالعخالاو) رهاظ مالكة يقب وهره-غهرك ذ نهرن و لاح لك ىلع هوان تدش اعجناك

 فال_خالاو) لاعقالا تارت رشلالاكرادمابيلعو رهاظال: روصلاك نطاءا ىهىتا اةيوذعملاتاقصلا ىهوةدومهلا
 0 مك رم-قاذلو طةفانه صئاصتما دعد رب هنال 121 ىف صي_صختلاو ازا وأ ةغلابموهو ل-يةباقعلاو

 ههاوملاو)لاوحالا نم بهدم بهاذماو)اوءوجوأاهلاكل ارظنهرهاظ ىلعهل< نم عنامالو نيمحتلاب ص يص+تلا |قاتعلتلا

 ةيدضرملاىأ (ةعركلا ءاهقفلا بهدم ياك اهريغو زاعقالا نمريثخاام ىلع قلطن وقيرطا اوهو عجب هاذملا (ةميركلا

 لاوقالانم || * بهادمنوةثعباميفسانالو :هسفنىوأ هّتمأ عمهلاوحأ ىف لسوهيلعهللا لص هكلاسمدارملاو

 انؤاه_ةؤفاتخا اذلو المأاهيلال_صوءاوسدصاقملا ىلا ج ور او-هو باهذلا نم ذوخأموهو
 ىعممناف نوءرفىملاا بهذا ىلاعت هلوقل طرت_ثي ريسصنلاقو لوصولا طرت_ثنالل-يقفهسيف
 هزي رسعلا ىعفىهلقو لاكلال هال ةرولطملاةسفنلاةنبسهلاىن-عف ةمعيركلاو هايثثا
 ك0 6 تحججمل



 ىأا ( هدب لع لل اضقلاو)

 لثاضع ؟لاىأو دددسلاىدربو

 ةرداقلا 0
 9 اولا نيهاربلاو)
 ةره هاظلا ةلدالاب وىأ

 | (ةنيبلا تاماركلاو)

 تازجعملا نممعأ ىهو
 ا 0 هنو رغما عاق

 ِكض راخملا مد-هعم

 0 هللاق ديا ع

 كوكو: زامن امل

 ا 5 تيمهسةونلا

 أس سل 7 0

 م ىدد - 0 ةرهامل اولعفلا ىد>تل اهيق طرتشس الو ىدحتلا هناش نمىذل ا ورم لويد ل١ :

 0 1 ماتملان ا عممجلىلاعتهّبا
 ةلو درج هذا

 ناهريلاهيدار ما سدلونيعيلاهءل_ك# ى «نلا ىوقلال م !دلاوهو ن اهرب عج (ةحضاولا نيهأرم لاو

 زاكالاه يفمذي ماقم
 ا أميش بانطالا حدو

 ا ىلا)ب رخال لمع

 هاش

 | هلوة.ىلاس اثلايرغاو

 1 لعاففافرضحىأ

 | اهده_ثىأ لعق ىنعع

 ا نه ىأ(هرصاع نم (
 | درامز و هرم ع لَر دأ

 ىلا [ اهرضاعن هىورت و
3 8 

 |١ تامارك. !او نم ارب لإ
 هلهس ونعيأس !اوئءاوالان 1 هلاحدهاشو سوه. .اعىلاعت هللا ىلص هل همك تلاطن مىلوالايدارب

 : ىأ (هكردأ نم هآرو 25(

 نهئكور هناوأفداص

 ْ مل_ءاملعو) ايكردأ
 مل_ءةخس'ىفو (نيقيلا

 ١ نس 1 قس نقع

 معيب لاو نيمؤتو
 ني 0 راعلأ

 نب ءلا تعد ,هعحو نادم | د كل ه4 معدنا اهريلا طرمشست ن كام

 ءلا نااله:.عولو ةعلا باحال نمي || عد
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 هس

 1 هع. اطئأ(اهد
 هع ٠ نمردصتامورحلا جرخلا مرك 1: اوقبو لعفلابوأ ةوقلاىدحتل اوءومغلا هير اقم 0 :

 تثدصحأو تر مدحامعا مهودي ءةفدلعلا نة ا اهانعموذعلا نموهولاغان ماهدع ىلا |ةريثكلا

 ةعرابلاىأ(ةرهابلاتازجتغملاب] هثي وهن :رسو ىأ ( هدم انو دادسا| ن دس ىل -ةعقاولا نإ

 00 00 0 1 د هاا لا طتوما دخت ذاع شاقل غسل( "فا ل تن ا لاقلا

 اذازآلف ىنبديدع نالفمم ود 5نمرح ! ملا نمةدودعملا ىأ ( هدي .دعلا لئاذ هولا هز صئاقنلان ءةهزنملا

 جاج را هل ءجادن ءنين ناك اعل ءاوقىفك- 2 لا ريمكس لادا ارماوأ هيدتعي ءوميق لعل ناك

 6 اددع هلوقىف:دئاغلاوددعتاوذى "ذو نسل ان نورك ازوح واددعدعت ىن :ءملالاقوا 0

 اذاودعي ناىلا 0 1 ام :لقاذاهنالئو كا 1 ,كوندن بشت |هدومل عملا ء 8 شالا | ةضاللا قراوذلا َآ

 حارسلا صعب لوعق ىل مت ادر ا مع عار القن انهمعا ثلا ءدل 29ى ا كلا هيد داددعامابأ - 5!كلو5قددعلا انرعاا لا نيك
 هرك ذاك ةلقلا لعل ديددعلا ار ذنانمأ ثنى اك :ريثكلاءا لإ رثكل ابدعلا نمهنا ىناسملتلا نع
 2 منال 21! ىلع لديل رك ذودودعمىععاددعن ان مك مخل ذهىفمالسلاد عنان ءماش هنا :

 ى الإ سورة انك اهرك ذل علف ههنا مظعتل ترك ذاهالاتهاذهن .٠ كعالوهدلعن نكيالتلاغلاو

 عج تازجعالاو ةوقااوهوددالان 2 : وقتلاورم ا !!(ةر هام لات زجعملابهل موأةو) ىدتنا

 ااا راك 0 هر2- عل[ 0 را نم ل عاف مسا ةزحعما 3

 ىلع ”موأ ىدوح ورم[ لصالاقامقورعلا مدعل لوجتاكةردقلامدعزعزا عرجعلال ب ةوئدحتلا | 1

 7 1 ىدحتلا,نورقم:داعلل قراغرمأوهوةكر 4| نعرد هير زحعلا قب الق :ردقلاهنأش نومك

 اهتطراعع منا ةبلاغلاوأ:ءاضالا مان ىأرهاب رة :ةمود هرتس نكءالاروهظةرهاملاوأ ةبيحعلا ى وى

 بتارتلاو ىدحلاو ولمرلاددع 2 أروع ع امتاز اق مث

 مرك امى هوما رك عج( ةطم ءلاتامار 3 ااو)“ ءرهاظلا ى :ءىةحضاولاوهلمشناوأيت اوأ- .1 ىطغملا

 هز عملا نم معأو لولاو ىذا نوكيش5 ةودن ىوعدود © نودي نيا ءدا مع نم ءاغط صا ن نمهيهللا

 (هرصاع نماهدهاش ى دل كيكر يسعنا نيغاأرب لاىتءاهاءقاملالماش اهم ف صولا لعد ونيطاشأ

 اههلعدارملاوأ هل-خعر ” ار هر دوفكلا و منيعلاب هي ةرلاةزهاش لاو هنايح ةدموهرصعو و ناك

 رصملاب كردي ال امق.ساملمشم وهسنعملاعتهللاىذر موةكممأ نس اوكندم 8 لخدف ع ةردماملع

 ا د كرد لاق فقوة>للا كارذالا ىعملصأ (هكردأ نماهآر 0 : 2

 عام هي مرهتوق#ْئذدل رصدلا ارداف ةيلوجرلا لاح غولب مالغلا كلارداوجضنلا لاحق <ىأ ا

 ناب اي قرف 5 مهوام ادئازاو >> ثتسلقف اهلمقال ة رمق .ةل لا هدهواقلا همم ءلا عم ىف

 ىلوأ ىلوالاواهكرداو اهرصاعةخنىفو نسحةىموراط#لا ماةمىفبأذ اطال ٠ ناىلعمهدعب نم

 وو اهنم رخآ صعب را ا رتاودل مهدعب نة نيعباتلا نء(هدعبءاحن منيت: لعاهملعو)

 ناك امه.قحلي وىأرىلءةينايب وأ ةيمالدت امان كلارالار اشك نمد ملالعو هعشلاوشاماللذا
 هلوةقاكنوكت اذاوة: الاغلب ىسبتنا ىتعم لصأ(| ذيلاكلذةةيةح لع ىم 1 مو طب 31

 انيل اريمْضو هل د هو هلا ىدمنان منالانيلا ل صووانغلب هادا رااو 0 ىهتنادحلا لع مة *لكو 3 ١

 دلون# 00 مرمامسساتنالاذ_هوريشلا ىلا م هرعب ن نمهودن رخأ 1

 دعد

  .(ىهتناىت>)مهعابت اونيعباتلا ن نهىا أ (هدسعبءاج ن )ف راعملا بادالهقح ومؤأ

 انييلا) كلانهامةةيةحغلب ىأ(كالذةقوة لع )لدوناملاى 59



 حسل أضع قو (انند كح اريثك اميل لسوهيلعىلاعت هللا ىلص) اهراوثأ ىورتوهراونأ ترثكومراث [ترهظىأ (هراونأتضافو

 5 وهوى ءتهثناهجر ( اظةاحلاد م نب نيس لا ىلءوبأدهشلا ىذاقتلا) انريخأ
 مس يا سلا ا اا ا م ا م اا ا ا

 اذ_هفالاو اليصقت ةمالا عي ةلماش هيرابع ن وكشف مةراشاهيلاريشي ةلاردالا ظفل نالةرجحلا دعب

 نءههوتو ءاملافضرقلا وعمىل_أ (انيلعد راونأتضافو) هد_ءبءاجنم مهنالهلمقاميقلخاد

 هيحأصهضافاو المهااض فءانالا ضافو هغل فلالاب ضافأ وردك اذا لي_سلا ضافلاةيتاعئاملا
 نوع صاغ لاك ضيةيسموهف ريشا ورمتن|تءدحلا صاف كاورتك خا سار
 هكر ب نم مرهظامهرا ونايدارماو ىةدتملئاسءاع؟اهر ا اوراونالا هشة مهضعب هّثمناوىيمصالا 1-2

 لك لعروتلا فالطاةروم لاتزال :لعىلاعت هللا ىلص ىننالريمضل اوم سو هءلعىل عت هللأ ىلص

 نم ةدقنملا نم رادلاةداعسأةل_صوملا ةيعرشلا مولعلا نمهي ,اعىترشاموناميالا ر ونلادارأوأا امهعم

 سفن ىق لاكلا٠ نماهلاموةيدمحملاةقمة لا ىأاهزا نأ و تقيس ايو ةحسن نو لزلصل د11

 (اريثكاميلست ل سوهبحتوهل ىلعوهيل اعىلاعت هللا ىلص )تامار ككاو آةعيقحلل اهراونأريمضورمالا

 مهنذلا هل" الو 01 - سوه ا عىلاعت هللا ىلص هلءاعد]اروربخ نمةمالال لصواسمر 1 ذامسةءامادىأ

 ىداعلا اشد >) رش نو فل هيشهيغقانيلا لصوامي فاسو هيلعيلاعت هللا لصد د ةاينيةطسار

 هيلع ىمدعأ ريا سلال ة( هيلع 4 ةءارق ظفاحلا دج ننس |قعورأ ذيهشلا

 سانا كب تملا دس ترد انو نا ينم. رقأرقااناو ىأق لطم لو

 أرق نصا حيضرولا ذملا ىذاقلا اوهننسىف قويمأ اودج هحرخأ نسحثد د>وهو ىذمرتلا قدرط در

 نمهوهو ةرك سيان فورعملا ىدادثالا ىطسقرسلاف دصلا نويح ني ةريق نياوهو سادنالاب هيلع

 رو "صحب دهشتس |هنالد_.هشلا لاقو لاحرلا» امءاق ةل_طقمهتج توك تن هدحلا لعب ني روهشملا

 و2 رمعلا ٠ نه هاوةئام-#وةرشععب هدة نس لوالا عب ار سدا تاس ء«قوى سأدنالا

 ناكو انردعىفاذ_هعطقنا ةواهنقناو ثي دا ةياور رثك أ نمل كل فصو ظفاحلاو ةنسنمّتسنم
 عا رةبانوكب مدقتاك هناؤمنعذخالاهج و اةءارق هلوقبنيبو ىواخسلاو ى طويسلا ظافحلارخ]

 ىت>نا.ال 5 -حادرم غناك اذا انلوالا فا غل او عمسس وهوهرمغتءارقوهي لعديماتلا ةءارقوخيشلا

 لاق) وأ داري شمر كارا مانت دح خي ثلاىلعأرق نملوقي نانا ءعثهللاهجر حالصلا نبا عع

 نيميملا مي ةذو ل مهملاع احنا عتفي اجلا فورعملادجأنبا(زا ملا دمع نيل رامملا ا «أان دج

 ىف (نوريخ نب :ألضفلاونأو) حالصل اوربا لهأ نمزاكوهدعب ريثك قاخونا ا نم عمس
 ا ةابلاىدادغبلانوريسخ ل نيدجأ نب نسحلا نيدجأ لضفلا ورأد قانا اظفاحلا وه ىّتَقملا

 نيىلعونأو ركيو أب يط#لاهةيششند ئورورتك قلخهنءىوروىناقربلار 5 ؛ىنأو ناداني ىلءىذأ
 ةئامعيرأ ونيناعو نا ةنفسمجر ىف وت نقتملدعوهوروهش 45 جرتو ىر ددعل ارماعورأو كش

 ةمحعملاع اذا حقب نو ري-+خوهم ا هرك ذدقوة:-بنونامو عب رارمعلان مهو

 هنوقرم صد الن ب" 5 هللا ناالا فرصلانو ريسخف لصالان ا ىنزملا نعوةنك ا اذةماصأ#

 مسالان مهيشاةدرغملا مال_عالا ىف دهعن :لا(ةغيدلاهذ-هناىن ىعي سمن املاسل ارك ذملا عم ههمشأ

 حرش فاك نود.ءونوديزك ةئزلاءذ_هىلءىتاا مالعالا نه هلاثماقدوجولا حو هو ىمجعالا
 تاكر-كلاب ب رعت و لص القاك عمماب ءارعافو رك ا,فرعيةتاغله-فناف ليهستلا

 لاهو هانرك ذاك فرصلا نم ذ_ةنيح عناهو نورا واولاوأ نيلسغك ءايلاموزاعم
 | عتماذلوهنماذهفاو ؟أو داوةال هلاوفف لل ء<برعلا ضءدناديلولا ثبعب انك ىرعلاءالعلا وأ

 (لاقش -100)

 مظنة ركس نيا, فورعملا ىملدنالا

 هذورعمهمج رث ذب لسلك

 سلدنالا رغثدهشتسا
 3 "امي تمل راةنسأ | ن

 معلا ل اه نمناكو

 ىمهءارق) تيد هلا

 عربى ةءارق بصن (هيلع

 زييكدنا ىلع و[ ضفاخلا

 ةءارقبان دح ىاألاحوأ

 لاحوأةءارقةهح نموأ
 هنءارقبالهياع ىمةءارق

 اذ_هودري_ةةءارقبالو

 ىربالن 00

0 

 ىراخبلاب اقرفأبنأو
 اذ دحلاو) هع نمو

 ني كرابملانيسحلاونأ
 نبأ ىأ( رابح ا د-ع

 ةلمهم عاقب ىامادجأ

 لهأ نموهو فيهو

 ىلع حالصلاو ريالا
 الوك ام نبا هرك ذام

 ل_ظفلاوبأو) هاك اف

 (نوري-خ نيد-جأ
 نوكسق ةمحعم حتفب

 دقو اعون# ةيتت
 لدع 7-2 فرصل

 6 هج رن هل نعم

 نا ؟ةن_سقوفنازمملا

 ةئامعب راو نياعو

 نسع تءآر ىلحلالاق

 قرلصألا نازل
 نكلوفرمدلانو ريخ

 0 نوند-هلا

 نودلشو ئيرس فاران ىراقلاك مهن دنعاقلطم تدي راح عا ىلعءاني هنارهظالاو دى بنا



 أمههادحا|لامهأ ,و نمت ”هجعمو ند مهعزوجيفالاو عصالا وهوكم' ”اثلا ىفةمجعملاب( ىدادغبلا ىلع وبأانن دح) اههالاك ىأ (ل 9
 نو 5 فرك( ىجنسلا ىلعويأانثدحلاو) ةرحا وز 0 :ءابفرع ,رفعج نب دهم نيدحارنا دبع ني دجأو هو ىرخالا م احعاو

 عماجىوأر ن نيد هالارحأ“+ !!ىزورملا فو يغاسايعلاوب اود ب بوح ني دحأ نب دهمان هدح) ورم جلس ىدج سا : ةدلب ىلا همست مك نون
 ريرضلا عماحلا بحاصوهو ىذمرتلا ىأ (ظفاحلا)ءا رةواو نوكسوتل هم حّتفب ( ةروس ,ىميعون أ ان دحلاو)روهتمهنعىذمرغأ |

 لاعيىلا الو عمأ كلادوجويىردأالو هفرعام هنا لو هجتهنا مزح نيد ىنأل وقى لا تاغنلاالو هيلع عجة قن ى هذإ |لاوه ك ادلوليق

 جو ركلا وهاذه( رودغخهن :قحسأا لا دحلاو) الك رسكعالو مزح نبا رصد ا ىذمرتلا ليه # ناك شالو ىوتنا

 ةطرشقالاو نونئلاورمك- لاعنمدر < فرصلا عنعدارأ هناك 0 دج رعوهو هجم 0 ب نفكمسم 9 هلا .- : 5 5 2 - 2 7 6 : ند كر 5 ت00 تت تت“ تت 7ة21+ُةخصصسصصفسل 3 كورال فال 1.1 6 ا و 1 7 277 + 7-٠-٠ تن 5 جس 1 ل مو 2 72253: ت7 حت حس ججح

 لاق) هااثمأ ىف :ا-نلا مالك ىلع فوقولامد_عنمسانطمخناحراشلاهعبتو عوملا ىهتنمةغيص || ىذمرتلاو ناخيسلا
 هرك ذاك ةرحلاج و زئباب فرعيو رق روعج "بر نيد حاولا دمع نيدجأ (ىدادغب لا ىلع وأني دح هسحام ساو قالو

 ةانثملا عاقب ىلعي :ودادغبب ىذمرتلا عماج ىب جة ا ىلع ىلع عمسمنالاقو ىلاع هللادجرالوك امنيا ىأ(قا رم

 نيسلارسكب (ىحنسلا ىلءورأ فثدحلاق) ةروصةءةحوتفملامزللاوةلمهملانيعلانوكسو ةيتحتلا | ركب وأ عئانئب مامهنبأ
 دجأ نيد نينيسحلا ىلءوبأالوك امنيا لافاكو هوورم جندل ةيسنءاي مث مج منك اسنوت مل مهما يك نامطاا

 دجأ نيد سابعلا نأ نءهعماك ىذمرتلا نع ثدحودادغببدرو ىحتباىزو رااةرعش نبأ كي ىورمالعالا

 (بوبمنيدجأن بدهان دحلاق) هريغوةر حلا جوزهنعىورو هنم «عمسو ىذمرتلا نعبوبح نبا رو: ىناورمعمو 0[
 ةروس( اظفاحماةرو-نبىسيعوبأاندحلا) 0 هلا لح ىواوئىرورلا نوفا ناتعلاورأو# قنص ق>ساودجأهنعو

 7 وهشملاثدحمل ربرضلا ىذمرتلا ىسيع ىنأ ل اوءاهوةل مهمءار مثةنك اسواوابيلت ةلمهملانمسلا تشب نام أ هايرخآ ت تكلا
 نب هكس سحر ىف ذمرتب تامهرمغو ةميتق نبا عمسوهك أدلوهنا لبق نئ لاو عماجلاك هفيناصتو هوه انانأ) ه هحسلا ثمل
 هلا اوحأ فرعي هنال هيف 5 مزح ندا نعط. ةريعالوه دلع عمم ةقن هنأ ناريملاف ىدذلا لاقنيعبسسوةعسو نبانيميملا تفي( رمعم
 اممصنوىلاعمساا هلاقاك امهمضي و روهكملاوهوامهرسكي وم ارم هك وةيقوقلاو امم حمقب ل مرد و : ىرصصبلاةورعوبأ دش

 ىدحاةنئسؤ وتر 000 روصنمن هيدا ل اد 30 تكووعلاو هلاك ةعاما دج رخأن ميلا ملاع
 دح أ ىفاءنصلار كب وبأ فان نب مامهنب (قازرلادب ءانثدحلاق) ةءاورلا فة 00 مل-علا تباطرمعم أو
 هريغو ىذمرتلا قد:1هنسحُثد د>113و هعتسأا همه تكا باح أ مرمعىورب ولا اةثلامالع نأ( عيدا لو ندا كابس

 اذ_هثيداحأ < ر2قىطويلاو اا بحاص هلاقأك 5-5 رغوجيو ىقا زرلادءنعالاو هرب و هدامق نع) همس ورش
 ةورغن ار را ا م ام يملا عفو ه(رمعمانربخأ) .اقياتكلا باط#اوبأ ةماعد نياوه

 ناضمرؤ ققوتنارتما < جرت هل دن اموت قو تلمح |ةفورعم م 0 نحيلاملاعىرصمبلا د احلا ىعالا ىسودس ||

 0 تا تلا ءلاثءلطرمعملاوةعاسملا هاج رخأن هي !اب ةثام و نيس عب . راوأ ثالث ةنس هللادب ءنعىوررسُف دك
 قاخو سنأو سجحرس نءا

 نعءعىور رسفملا ظفاحملا ىععالا ىمود_ىلا باطل اورأ ةهاعدنبا وه (مداتق هقنع ( ا ريما ع ءرأ

 رك هنعو
 ليةوهثاملادعب ردعةعمس دس قون قا و ةمعشو بوبأ ن عوريثك قاخو سنأو سج ت5 م نيهللا د ع |

 هتجرت قامسو هنعىلاعتهنلا ىذرروهكملا املا كلام نب سنأ انع نازبملا ةجرت هاوكلذريغا ١ (هنعملل ىكر سا أنع)

 ةالصلا هيلعلي بجماتأ ىألووحناةغيصب (قاربلابأ السوهيل علا ىلد ىنلانا) ىناثلاب ايلاىخأ ا

 مالسلاو فيفتوةدحوملا مذ ,( فاربل ان) ءىىأ(ق قأ ل وهياعىلاعتهللافصويتتلانا ةريثك هم .ةامموةريهشهنج رد ردو

 لالكو ناك اذاءاترة اش لا ةينينولاذهنولك- 0 ]ليقود رود شلوأ قربا اك ريمة عرمس !هيىمسعارلا

 ةبادوهو ىبتنا ضينلا ف ةدودعمى هوءادرع ١1 !اعوننمنوكي دقو ضبأ هنابثن د4 اىف ف دودةودوستاقاط ضد دال عقوص

 ءامسأ قلاغتحالا باتك ىف دلاخ ىلأن يا ل ةنام ىلع ءاورقوع-يععلا ة[كهقر ُُط ىسوتنم د: عمر ذأح عض ورام 4 |قوقو رغملانود

 د1 ةلا بنذك هبتذوروثلا ماو ةكهئاوقوسرغل دس جك هدسجو ناسنالا هجوك ههجو نا سو هياعىل اعت هللا ىلص ى هلا لمخ

 فالاظاك هفالظاو لالا حاوقك هغاوقو س رفلا فرعك هفرعوريعبلا بنذك هبنذو ناسنالا ل جك هد سد ى طعما |ريسفت قوىقأالو

 فرب اك ريهيذخ ىف ناحان+ هلوءاضب ةردهناكهرهظوهنوقاب هناكور دصو مقملا



 .07/ه

 ونس ا 39 ا 1930 ج11 7015 تق 150999595313910 ب ل 1 ا ل ل 1 ا ل ا اساس سس سم
 هس ااا ااا للا نسال ل/ععإلماا ا ا_ا_ا4إ_47_7_د2ا8اا9313646-0- 00_٠3

 | يارغك قاربو ث يد لارخ [نميلعبهنالوةياورلاهذهريغ ىف. حرصاك هترهشل هلءاف فذقه.مالسلاو
 هقيربوهثل 'التةد شل وأ طاخ قرب هناكر علاق [كهّتعرسٌة دل هءىمسلغملانودورالا قوفةراد
 ضا..لالخناك اذاءامرب:اث لاق [كنينواوذ هاله ىمسنأ ىلاعت هللا هج رف نصا لاووهضايد وأ

 ضيبأ هنا نم ثددحلا اذ هقرط ضءب قهنحرصا 1 فلانا هيلعدر واودوستاقاطاهةوص
 هج وك ههجونا إ_سوهياعىلاعت هللا ىل_ص ىنلا لي باثك ىقوه_يقسلغالارامةعابهنالاق.نأالا
 ناسنالاك هدسج ىلعثلا لانوس رفلاكدد_سجوروثلا متاوقك هٌئاوقولازغلا بن ذكهنذوناسنالا

 هفالظاو لبالاكهّءاوةو سرفلا فرعكءازو نيتامهمءار وةمومضمنيعبهفرعوربعبلاسئذك همثذو

 قدر كهفرط ى-متنمد_:ءهرفاح عضي هرذ-ف: ىفن احا: جهاوءاضيبةر دك هرهظوةتوةايا معاك قملاك

 ىنب«نافهفصو ربك ذءوكل اريك ذّتكهريك ذت ل يقوةءادلا رابتع اصبت أَ عمسورك ذموهو مسيهتا
 لل, ريج لوقو ىث: الورك دوسيلهنانةلملا نبا لاقو ىنعمواظفل لصالا هنال ثيناتلا مدع ىلع ربك دما
 ءانقوحلل ارظنوأل. وأتلا لامتحاو هلاحرهاسظلا رظنهنالهيفانبال ىرفنتالةةارباب ىفانةياو رف

 فرلط (هبىرسأ هليل
 هتفامال متفلا لعيب

 ركام كل
 امجلم) لوهجللةينبملا
 لذ اججا اعمت
 جارسالاو ماحنالا ندم

 نافدارتم نالاح امهو صوص وأ ىلغأ نيجوزا:ةلخْئث لك نمو ىلاعت هلوةوزيقثلادحأ ىلءليادمهيملذا ةدحولا

 (بعمتساف)نالخادتموأ ما ىف نييفانتم نييفعم نيب عجالف ل_ص اهمال ثنؤمهلاعص:ءةالرك دملا ةغيصو ضرالا باو دب

 عنامالو مالسلاو ةالصلا مهي عءايسنالا ل« ةر وصلا هذه ىلع قل خ كا موهو ىدنكل اهمهوتأك هعاقو
 اهوغلي واضيأضرالاب اود ضعباهلخدت اهنا اولاقدقو ةنىلا ىف ةقواخه ادوهوأش رعلا كيدك هنم

 ( رعش) روهشمرعشىفاهوماظنو ةرش عون
 هلجنل شبك مهاربال ل حعو# حلاص ةقان املا عيفش قارب
 هل فهكتلكرب زعراج * اهلعي ةلكو سيقابدهدهو

 هل-#وءاحر ىف مايربب * ناتروتانمم ىتمنباتوحو
 هلكارش>مو.انارتنوكي ه اهريغو نانا ىف شعهذهف

 قاريدلارييعتسسا َّءك

 هدهعدعرأ ىأ(هيلع)

 دو ىسيع نيب ةرتقلا
 مالسلا ووداصل اامهماع

 لاطد نبارك ذامىلع

 ىعو ىراخمااحرشىف

 هرك ذام ىلعةنس هئامسس لأ ى”ال ةيكرظلا ىلع بوصنخمتل يلو هل عاف ماقممئاقر هرمغا مرا او لوو لا ةغيسصب (هيىرسأ هلل )

 ع-.بسىلبةو ناضمر نما +خرشع ةعبسل ل_.ةولوالا عيب رنم سرشعو عبسىاليل ناكءارسالاو
 هنسوبر#لا ىلع لدأ هنالاليل ناكو لاو ىف ن اك هنا ل.ةو بحر نه ليةورخالا ع-يبرنم نب رمش عو
 ىرسأ ل يقول يللاريسأمهو ىنعع ىرسو ىرسأو رهشأ ةعست و ةنس نو سجن لسو هلع ىل اع هللا ىلذ
 انك جارعملاو ءارسالاو هأوءقم ةلرتدعتمىرسأو مزال ىرسْن ا ىلءه-سأ ارامخاوهرخ 7الىرسو هلوال

 | (احرسمامجلم) ىدارطتسا اذ هرك ذامنالىلا . سف رفاه مب و عصالا ىلع اك دظقي ةدحاوةليل ىف

 مساوأ لعوه ل-هوقارعلا نمنالاحامهوهماك وهحرس بوكرللأ يومى أف حصمدنزب ناف فخم

 لالد<_بالاو هددعتلوقل اواراك_:هوأف رععهدورول ىاثلارهالاا سم_كاك درة فرصحنم سدح

 هللادترمل 4سلا مامالا نك-ل ه.لاغم_ثالا ىجمنيالامم نيجوز انقاخ شلك نمو هلوقبهيلع

 مال-لاو ةالصلام_ملععا تالا هبكرت لبوه عىلاعت هللا ىل- م ىنلا لبق ناك هنا هداف أى لاعت

 تعصخس*ا ريوس ) ه«ءاعسعصتيسأف سرق نع ةعهم سد سو ةرهستلا 2 ّى ةرككذ

 هانا مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص ىذا هيلع :ريمْصضو قاي_بلا نم مولعملا وك رالوأ قاربلإ

 راصىأاضأ فاربلل ه .ءلعرتم_ٌصدوع زو وهتك رب ىتحرشي مهيوكردارأال سو هسيلعإ

 هنال لوعتلل هوانيزوحو ل_ءاقالىبملعقلاو فلك.:وهو ل-.ةئ قاربلا ىلءابع-كيوكرلا |

 هك رتل هنالوأ تاسملكلا

 ىلص د« انيس لدقدحأ

 ءاث سو ه.اعىل اعت هللا

 ىف قأيس فالخىلع

 بعصت_ال ةوكلذ

 هيلعهيوكرداوهزواهت

 1 مالسلا



١2 

 1 ه0 هجم عم عجم

 مددت و قلارتالا تغص ساو تعصي دعجانب لعرمالا بعصتسا لاقي اردعتموامزالبرعلا نم عع

 لاقيوتاا ورلا ص ءد قدروأكس م-ثاىأ رم د رفاذإوةاوهس بكر بنا ىنأو عما هناىن :ءبابعص

 ل ا لا وتالملا هباء لت اريجنا يفرز وج عض ووش نوم هاد

 مل_سوهيلعىلا علل ىلصهحدمىف ءأ رعشلا صعب لوقنامعانهن :موهمامز مالسلاوةالصلا هيلع

 اممدوح وهف 5 هر عصاسأ بدس ومهونمبدالا رت نمهيقاملر ك2 سسل د: :ليث اك .موهمداخ لد رج

 هبكر ب مال سل اوةالصلا مهيلعءامسنالان اىلعى :.موهوىلا عب هلنادجر ىىمشلا لاق هلبقدحأ هبكربملهنا

 ولا اذهنوكرقهنار هانا اه.ةىالخانان مليقاموةرتعلان مز لوطل بوك راانهدهعدعماوهوأ

 تميصالا يرق ابج ا وأ يوك ناو م. هدحأ بكر صخشلاهومسخ تدعو 2

 هابابو ملسوهيلع ىلاعت هللا ل_صهروك رباح رةواطا شن ناك هنا ل ,ةوةياردوةياورهاو مالك لاذتلا مدع
 ليقو سو هيل عىلاعب هللإ بص ةحىفهريصق# نمافوخ ناكل يقو اهفرعت ثفنوترغت :اهنان هىورام

 ةركذتق امسي رقلا نموه:دذحو عز لا ةصق ىفاكةنلا ىفدبك رب نادهعل اهيلعذخار ىد ف قونامنا

 1 50 00 5ىلخت ومان ا هو .كاو توما قا ىلاعت هلوقريسف# قئطر هلا

 امهمعىلاءتهللا ىذر سامع ند [اكحو اهعومك ريمالسلاوةالصلا مهيلعءأيد دنالاتناك دقو ءأ اعل 0 5

 تناك ىله قارب لانا فالخلا لةنامدعب ف الا ضورلا ىف ىليهسلا اةوةنع وسم ىقىلحلان عطو

 هراقن سدس ناهيةدروأمو الوأ | سوه اعىلاعت هللا بص ىننلا لمقهبكرثمالسل اوةالد دلامويلعءايد ءدئالا

 لاقفمو.لاءار ١ ةصاا اك م1 هاب هالات مال_لاوةالصلا هيل علت ميجا ثعبلا بأ" 1 قدروام

 ل دارا ىفاوغلت_+ ا دقو هللا نود نمدسعل ن 1| د د لاعفا متررع نك اوأبتس مام

 ناسا سدطانغمو سيطا:م يش لك! ليقورانيدلا:مهردإادبعلا ةءاكاهمحاتد ايعوسهذلا

 ةدارالوأ ةناهاامأ هاديسو حافلا مود م موهيلع ىلا عت هلل ىلصورمسك بهذ مما صوهليقو بهذا

 ىلع. ابا نا ىرمك للا صئاصلا فلوق ادحاواذ هىلاعت هللاهجررحخ نبا لاوو كلذ ريغ أ هرمسك

 هللا ىلسص هىنلانا| ههنعىلاعتهللاو ةرهتلادمع نب رباح نءاوج رخآركاسعن ,ءاو ىوااو ىدعنب او

 لطب ايل: يدق نا نيكام عيل عدها ثم ط» نحن كرشملا عمدهش موه 0

 مالت يل .هعاماوهفلخ موقت فيك لاف ا ا الو ران وا عسلش

 0 : [!ىلاهدهعاسما لوقو م ىيبلاو ىريطلالاومهددا_ ثا كلذ عبذعل 5-11 2-3 ءرسق م اءكضأل

 هدو ج1 دك ككاو اهحلتسا ابو هساعلا ع هللا ىل_صدنأالم 9 لا مل أ 00

 ناقدرخ .1ىلاهل_هعامنا هاوقهمهر هم كت ااءاوهورك 1 ا ام

 كل ”يناضيأىوروأ فنيكرشلا الث_ساده_ثدهيادار اااعاد | فسنلو مالم نال رش ايهنا هرهاظ

 6 .1ءللاعتمّرا ص هنبا 06 ةمهعمبلاطوبأو ةذسلا قامو» كيك نسا ارعل تل اك منص

 مفر 51 اديعكموقلرضحت ناديرتامد-هاد ةلارلاة فهنا عووهبضغف ىلاذ هريضح نا

 ىفالاق ؟لاهدام هناك ]تلاد اعز_ةانوعرمداعف باغو بهذ ىت-حهرأو ارب 0

 كتديفامري_#لالاص نمل, ةوناطي كاك لت ءادتلا ناك امهلن اقوم 1 ىفز وكي ناىش

 هسعالد_انألا و حت ص: ضربأ ل حر ىلل كامل صل نمت وردا اك ىفالاوهت 1

 ددرتىليهلا مامالانالاذ هانا صفا ءاوأبن لد ىدح مدي .عىلا ل سوه اعىلاعت هللا ىلصداع اف

 ناعربلا رك دفالمأليربجإ سو هياعىلاعت هللا ىل_صىنلا فدرألههناانه قيصورلا ىف4بق

2 



 ابا/

 ىلص ىلا فرءيملالا تعصتسااسءاهناىلرهظىذلاوهمادق بكرهناة اورؤوهقلخ هفدرأها

 مالسااوةال_صلا| هبياع لب ريجهملعاملالجت قرعاذ اف ىنري غنا نظو سو هس ءاعىملاعتهللا

 كلل ملعللي يجو اذ_هلعتال قاربال مال_سلا وةالصلا هيلع )ل ريسح هلال 25١ هللا ىنهنأب

 ربات اءانث اى اباممامهريغو نم ريسجو لب ,م-حةغل ةعةعب رأت اصوتاغل+.قوروه-ملا
 لاس: هئاوسا 1 ءاوعصالاىل_عهللاد .عدانعمو ىفايرسوأ ىفارب_عوهو ىرةاه-ضعبب ةقاكشلا

 دمحتأ) ُْش سل ىلا عتهّللاءاوسسأ نمفرعبالل بانا نمل .ةامودنعىبعستنلو مهتغل ىف

 ىل-ءمرك ا 0 كرام اذه ىلع | جامنأم> ندا اور قو قارباب ةدارز حسن ىف (اذهل عشت

 هللاوؤد_ نمىرف_::الةقارابرازملا ىورو هل_ثمْك بك رامهّللاو قارناب قوبل ىورو هتمدللا
 هناولذك هناتملعدقلاقه-:مدشلا لعمرك الود ## نمل ضقا لم ىننال !هبرقم كل مكدكرام

 فص( اةءاور قف ليقهللاع ءاشنا ىتعافثىفتنالاةةهتعافث ىف نوكانأس حا ىناوةعافُملا سحاص

 راصت+ا الذ اور ىنالثخ ا هناعلاتاكس يلو لهسرهالافع ا رسالاددعّب لبق ناؤراصت ة|ىلاعت هليادجر

 ملسو هيلعىلاعتهّنلا لص هنالهنهتدانزوأراكس الا صمصختل فر-ظلامد- ةرئراكما ماين

 7 كاراشأم هنممهفالوأ_س عصةساردصاةعجارةراشالاوهنمراهن ىذا القمالع نم نكح

 فصووهو م رك لان مىلبضفت لعفا مرك أو ةيدمسالءاقلأ (هنمهللا ىلع مرك ادحال كاز اهل هلوعب

 لوالا انهدار_ماولخبلاهلداةيفدولا ىنععفرعلا ىف مركللاو موللاهدضو فرعشو ريخ لكل عماج

 كاتتا اة «هرصاقر أبعلاوهينادبالو هل مالو لضف الوهنممرك أهللادنعد> سل هنادارلاتلقناف

 نييدغلا دعي ت 0 ١ رغالو سم_ثسعلطامثد د قس دصلال.ضف لاو دست اوصل رشف

 نك لرتغلا ءاضفأ نهرهاظن اكن اوهل ةموهنعىلاعت هللا ىذر ركب ىلأن ,ملضفأدح ىلع نيلسرملاو

 تلاغلا ناديق رسلاو هنعىلاعت هللا ىذرركب ىأ هد اضف داخإ اذهوروك دملاَةِ اضفت ام 1 قاسامنا

 ل وىبتن ارح ال الاةءاضفأتدث امهدحاةيلضفا ىءاذاةىواستلاَنودلضافتلاوهنينتا لك لاحف

 وهوفب لعد . ر نعالضهيناديو هواي نماويفسيل» :| رطاقد :ملضفقادل الا ق شبل لل ةاذا

 هلدبال_ضفالاذا بأ 5و4 ؟هديو» وهو هل رامانهىورو ءاغلملا لامعدساّق قفوروم

 :ان تاو فو هك هزال و هيقئبدصةفوتآ ءب قدازناوهوحولا صعب ن ملو_ضفملا اواسم نم

 هنارحدقو ما_سوهيلعيلا عد هللا ىل_صانيدنريغد_بكر فاربلا ناشد رد رهاظو ثحهقو

 كبكربهنااذه ىف :ءملانا انهليقازاو ةيهاواهلك هتاباور رج> ننالاوعصي لهنا ىوونلا لاقو تدان

 هاورىذلا] 5و 2 رحجاب اهب بضلا ىرتالو 3 هأوقد_-ىلع هتممرك اكيكر عكس ةرحا

 مال_كاوةالصلا مبييلعوهياعءايسنالان . مهريغه بكر هنأ ىطرقلاو ماسه نداو هل ء4دبل اوكاسنلا

 يهأ أربا قارب هل لية ىت>ةنس لك ىنهيلعجح< ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص مهاربانأ لبق ى ىد

 راك تأ هنالمتح م. ىص لمذا اتحد. ةمالسلاوةالصلا ميملععايد دنالا عج 1 رشا ىوونلال وت
 ىقهطبر مسد _ةملا تديلو هاسعا هل -نوهس راعىلا علا ىل_صةيوك رنامثةكراشملا مومعل

 مئاغن :ندلاز -ءعخمم_ثلالاقو روننمجارعمىأ ف رف رى -علب ه-يلعدعصتلوةرخ_صلا

 لوثلا سيحل تح ىلا _توهيلعىلاعت هللا لسصهبك ر منان أ كالا ة رح باش ؟ىقىسمدقملا

 ءامسلاىلا اندلاع هن نوتات لاهرك رم مث ارعملا ايثدلاءامسملا قاتلا هيك مث قاريلا

 سماه بكرم م لبريس+ حانج ىستذملاةردسمللا عسبارلا يكرم ثةك.ثال-لاةحنجأةعباسلا

 هيقو (ليربجهالاق:)
 تالا ل

 هك-ةورعم عدرا اف

 ىأ(اذهلعفت دمحعأ)

 طيضوةب اور( قارنا

 ركذملاناطتلاب ل ءفث
1 

 ه«حودأ نك كفاعلا

 راكنالا ٌةزمهلاو

 نمموهقملاباعصتسالا

 0 .كراخ) بغصتسا

 هلاميظعت رك ذملا باطلا

 لاعتمالء) بصنأاو 0

 هتلاوفةءا درو (هنم

 برغم كلم كيكرام

 ل-4ضفا ىل_سرع ىنالو

 ةدنم هللا ىلعم رك االو

 كلذك |[ك اعدت لات

 فنوك اناس داو
 قت لا

 ىتءاعش



 رييمثلا لعس ص: (ا رع)ف اربلا لأ ىأ ةمجعملاداضل اديدشُ؟ب ( ص5 راف)هنعدي و رسنأوأ لسوهياعىلاعث هللا ىلهىنلا (لاق)

 رصةخ قىديبزلالاقدقو لماتةلوالا ]ولادي ئءاذهذهعبط ىذةةعدنعردصام لاح وءايحهقرعددمت ىأ لعاقلا نملوخلا

 كارت_ثانءءالاتىذلا اذهو ىو ونلالاوءانثلاو همالسلاوةالصلامبيلعءايدنالاةباذ ى هو رير>دلا بحاصوةغالا ىف نيعلاٍباثك

 ماشهنياةريسفو كلذ ىلءىليهسلاهرقأوءايدنالااهبك ردانعمام لاطب نبا لاق دقو ىسبتن نايس لة: 0

 ىطر هلا لقنو ىسهتنا فاربلا ىلع ةذ#س لك هج مهارب !ناكوهرخ ؟ىنو تدبلا مهاربا جح رتب را نما ىعنمللاد مءن :عهغلبهنا

 لعجة ةنامسحة:ا.4كاوتوملان اةايك اوتوملا :احلا هاوةىف ىلكلاو ل:اقمو سابع نبا نع رشا كا داون ل يم هنرك دن

 ميل هعاي دنالاو لرريبح ناك ىتلا ىهوءأةلب ىثثا سرك ها واخوتامالا ىشدح م رددعالو يشد ريال شدك ةئ.هقكوملا

 ىريشقلاو ىل ءثل |ءاك> لاق نأىلاىدحالاا هك رد ْئذد رعالل ماا وطخأ نوبك ريمالسلاوتالصلا

 اهضرأ كلذ ,ةصوصختءا. هئالااهيكربقاربلا نااهميعتو ةنمل ةفص ياض: ايف و ىاكلاو ل اقم نعىدر واملاو سامع نبا ْنَ

 ىلعدرراذه لكو كلذ ىف حرص | سوي عهللا ىلصدت نمهّللا ىلع مرك ادحأ تل ىراخ ثيدحو كلا ىذمرتلا مالك ن ماذهو

 ةدكر لقد ىلعف هي 8 كلر مدحاو فاربلا نا ىلع < رص لي ادالو عيدك ل قنر ؟ذاميق سلذا ث<هيفنكل ىلحا هلاق ادكىوونلا

 ىلاعت هللا ىذرةرب رهىف'نعىفاربطلا جب رخأن كاف لكانوكيناوتانأو هرلا نيب اعجب سذجللماللا لعج نأ ىئنيددعتلا

 رودبلاىفىطويسل ارك ذدقو مويلا كلذ ل قهك ارتشاوهرذثم و مالسل اهيا عدصاص خا ىلا ريشب | ذهف فارملا ىلع ثعأ ًاواعوذر هنع
 ثيدحلاذ-ةموعءايدن الانودوتصصت_+اقا ريلا ىلعانأو ىدباام .كرباللاو هللالوسرابءايضعلا بكر تتنأوذاعملاق ةرقاسلا

 ذنيحعايدنالا نودلسو هيلع ملاعت هّللاىلصدن وكربهصاصت+خالامّدحا 7 عمقاربلاداحتاهرهاظاذهف
 ااا اً حَ ا قءاحدقو لعأىلاعت هللاو

 ليريجنا تاياورلا ضعي
 مال بلاو ةالصلا هيلع

 ه-لعدعم تك ر اضأ

 رهاظااو هماللاو:الصلا

 ءلرب و نعىليل لأن بن +رلا دم عنيدة اورنم طسوالا ق ىناريطا | اورام .ةاح رصءاحلب هفلخ كرها

 دائسإلا انا اىأ نءىورال ا مطلالاق ثيدحلا هيدي نيب هله قاربلاب لو هيلعملاعت هللا ىل .هىنلاىق ألد را

 قو بنا قاتلا ل ع1 تباتوهو هذح نع هلوقه.اع طقسلد ؛ لضءع سدل هنا ىنالقسعلا لوقت ةهدرب ولّصعموهوى ما

 لاق ثيدحلامال_سلاهيلعلب مج قلخ سكر 5 قا اريلابشدت الاقل سودد عىل امتهنلاىلصهللالوسرناةمةاعن ءىلعي ىنأد نسم

 هلجم السلا هيلع لب : ريح نا هحرت ىف نام>حنءاركذدقورو و4 ادن ءةدح لس راو تلق لسرمهغكاو هل لاق لقن اذهف ى املا

 اناهذاذ_هسك رراتهنابام ندب ع حمصولو ىف يعض ىلعد ىلأ ثددح نكل ناضراعم مدع :امواذهىلحلا لاق هلاغي درقا 0

 ناش ةانتلانمب علا و ضراعتلا عفدف 0 يضهد هلانام ىلع ح_,دعلاوهوةرععارسألا نان اقاذاكل دك رض "الا :اناياوأ

 قلاعتهتا لص ةاواز راملاو مالسلاهيلعلب رم 4 نارك را -. 11 نارتمضلانوكيل ارهاظا او هامىلعهةجىقلعاغلا٠ نمالاح ايدو لع

 ددور دار لا كو علاق لص هناددت و :هبودحنٍبولطا | ىلا ةبسفلابلوسرلا ئاصوص_+خ بدال ىذ”ةااوهو لسوهيلع

 لءقناك امو الوأةدحاوتل ل ىفاناكل هجبا رعملاوءارم 1 ٌكةهريخو هوهمامأ ىثعأر كب أ ماما ىثمعدآر

 ىدملا ل ئاوأ قام ىلع ةظقالو مان ض رعت ةالوهبىرسأ لاقي وأ اذكه طوب واذكهضعب وأ مانملاوأ ةظقيلا فكلذ ناك لهو رختالا

 06 ررهشن رهن لاا سأل لو هنامز قاوقا ةخاوتارعوأ ةرمحار ءلاناكل هو ةسجتلا مدا ع

 هنعىل اعت هللا ىذر سنن ءىوارلا مالك نموه (لاق) نيةةاخلانيبامدمرونلا نمرضخالا فرفرلا
 بدصتو لاس :ءعرجأ ةنريةددشمةمحعمداضوءافد ةلمهمةنك اسءاروة زمهيضفرأ (اةرعضفةراف)

 دعمت مريع 1 وهراعصتسأ ن نمهتباهموأ هل>هق رعولعافلا ع نءلو#زيكاقرعو

 ضرالا ىلعرخ ىن_هع ضر هللا هجر ىفنصملا نعزالسسر لاقوة قرع شرشرت ى هع ضفرا دقو

 ىو ونا امزحهبو تجر نم نب رشعو 0 ناضمر ره-ثنمتلخ ةرشعع بسال قو رخ الان ملدقو
 ند وكذملا سناكملا فلامخو لوألا عيب رلارهشن مني رشعلاوعباسلاةل لامها لاف ىواتفلا ففلاغو ريسااىفةضو رلاىف

 ل100 2 دا اف درواملا ندد ضايع ذاتللاعسرت الاعب رلارهش نمنيرهشعلاو عباسلا ةليلامهناب مزذل اسمح مشرف
 ةحسأ |نييعت ىفةعسل اوتإ



 مهعي ءاكهرت ماقم ٌمدنعىأ (هيدلهردقميظءءراهظاوءيلع)ء>دمىأ (ىلا ههنا هان ىق) لوالا مسقلان ل لو ءالا باملا)

 ,71 ظوفحملاح وللا قهدنعىأ ىحدلا لاقوة مما !ثدداحالاو ولم ماتا الازم

 ىفو رتواقرعضفر |تاباورلا ضءب ىفولوالاةسغالا ستك فو ر_هملاواضيأ ضنا ىو راك كرب و
 26 ءش)ةهيديءانعمفتاقوراغتلا ةلرتوداعت اونك سم هقرع ىرح هنأب مستو رق هريسلا

 هحلاصملج ل حالهم اءولعب « 2-80 دارادقوقارلاق رع 8

 ه>راوح لك سس 5 | د ادم ااد+خ هراغقن ناك

 ريع غو نأ> ىلا اذ هى هيد الخ ىلءادخسمشت ا اذه ركذام ا ىلا عتهللا هجر فنصملانأ ءاو

 ارتلا جاتو هماسقالا لو ها نكه“ ناك ا هنالباوبالاو ماسقالا ن مهري-غ هنواسأ

 0 ؟دملام ا مظعم هل نههنايسدارأا امىلءةاالدلان ههيق ثياب ثيدحنهردصههمامّتهال

 كلملا ةوعدوهو ماهو داولو دلال .ةريحم 2 : ء مهد الاهتءرعةيامممالسلا مويلععأ د دئالا نمهرمغل

 فارد هك المما اع هيوعدل ل_سرآ اورارم مالا ىلع عاطملا ب رقملا عد مه_سدقرثاظ 2المل ها ل احا

 هنوحس اونكب وك رع نعبرقملا صعب هلا ا ا ءلومملا داعى ءمجل مب رمش

 اذاوباج> الب ها ىل * ,ةلطداورعغب ههلكو هاوع ل لضإلال كانك 1هنرعمرح ىلا هلع واتةودنلا سرق

 ىلاعت هلياع اشناهءا ىفهليصفت ىتايسوهيلعهقاخ مرك أهنأم ال بل اوةالصلا هيلع لت سحاق

 لوقب ( هيدا وردك متع دراهت اور رعب مدغم جدملاءانغلا هج ءاعىلاعت هلياءامت ىلوالاب ام ار

 لعفلاددار وأ رباغتلا فطعلا فلصالاذا نارياغتمامهقهس ءاس ابرمالا وهن .فااكار هاذ :ءانيرمغ

 مييلععايدنالا ن هو هريغل ةمسقل اياسوهي ,اعىلاعت هللا لصدردق مظعدأر اوهريغوءانث 10 رصلالوقلا

 0 ص :دريغن م ءانثلافو نيام وهو ى-هج مصوص*نومو.ءامبقاتلطموأ ال لاوتالصلا

 ءانكلاند هراناق هريغىلهلوقل ابل يضفت عامتجالا ةدامو هوكتوءارس الاب ىلإ هاادرفن ه هلوالا هىدرف 2

 رك زعلاهتلااتك نا لعا) عميضولاوريسفتلل فطعل انزال قو رطب اةلطم لكلا 1 لدسام
 َن موهوزب زعنملسثملا قوهيلغاذاهزعلاقي وتبلاغلا ىوقل ا هاةعمزب زمانا كللوأ هللةقص

 مل-عاو هياؤو راك ؟ لك ناؤهزا> ءاو<: :اععمنالباةكلادا رااو هوهننآر ةلافصوب و هىلاعت هئامسأ

 هنا ىلعاومدشت هلعبأالل لا كاءاقلا لد افراد 10 وقت ءالكلان مدي بتعب ام هيردصي للعلا نمرعأ

 اذلو (هلباالا هلاالهنأ لعاف) هلوتك يرعلا مالكو نآر ةلااؤكلذكدرودقو لرخا الو لعب نا يبنيامت

 ٠ هأوقك ةدك وانام اغمدعي متل

 1 ردقام لك ىلا, فوسنأ 8 هعفتو راامل_هق ءاف

 نمر اذ ةة تضخم ةعاهئاوةمالعلا اهانعم لصوت 1 مسا (ةريثك تانآ ١

 هل ومارملاوم

 اهقي رصنو اهقاقت تاو رثك الاثر وسؤة-ح ردذمعطةنموأدمههلفو رمان معمجونآر لإ

 ل اا (ٍل_سوه يل عىلا عن هللا ىلص ىطصملارك ذليمجت صقل عل

 دع املا اد_عىلاعت هللا دهر فذدملاو نعب ىدعتي رهوع- ..صقمالاكب ىلأ أ اذاعصفأل اهي عل 0

 اريمخ هيل سا لج وزع هلو قفا كلاوثسلا داعاذه ص ”الواهانععى : انابعاف نع ءوبععى-45 0

 ءاملا واياد 3-5 2 ةئديمأ اهعادار او كاكد م : ودام ىلءلو# وأهلا دىأةةطان ىنعهنمضموهوأ

 0 ما ري وليا هركذ ى ل جو هيو غر تم هذ اذا نيالا مص أ نم سبل

 ةاوحق مالك هيقام اودرا لالا ووضط ود تاندقلا ءدو غال #اوهيكا امه ىكالاهب

 اهرصال اهايصقت ناىل اع اا هع .ةو:ل لا ىفةمزالملان مامي اناهلمصفم ىأ(هنساحم دعو) بن ذبل
 كسلا ا ولا الا الا 3ك ا را و ول كورال يلا ك1 3ك 315 كت ا لم تل

 0 دن هك الملا معتل

 انه ةدارملا ىهذاهرهيغ

 هميظعت و هريقوناو هرمايق
 ىلا جاتو هتك ىلتنا

 باقم قالك لع

 رايتءابانهءانثلا ىكدلا
 هعاونان ماعت اماوهذهثاغ

 حجري ميظعتو مر كد نم
 أماو لاعفالا تافصملا

 ىلا عج رقذللذ هدارا

 وهفالاوتاذلات فص

 دا ىتعماما لصالاىف
 ماعوأ حد لاوأر كشل و

 هلككلذدروموأ هو

 ه-ةحىفوهو حراوا
 السما زا نوك. فلام

 رس غةقال_علانوكل

 رهاط ث# هيففةهماشملا

 0 !!باينمءانثلاذا
 دا

 ها
 ةعدلا لهأ هيلعام ىلع

 هةر ا
 رابتعاىلا باتحالف
 فال__-2ةءاءلازاحم

 ةلاو بغل قص
 امهاحمؤف ىقةحال

 (م-عا) معأ ىلاعت هللاو

 قحدالا اوهوماع ب اطخ

 اك لئاس لاب صاخو و

 هللا بأ“ كى نا) ى

 قوداتلااى ١ر1 ا

 راش لع فاعلا اك
 قد ا

 ةريستك تايآر هاطخ

0 

 ك2 سس
 (هنساحمدعو) ءافولاوءاغصلا ب ايف ىتغا ىأ(لسوهي .اعولاعئ هللا ىل_د قطصملارك ذل يمح)ةحرصمةحضوم ىأ (ةحصخم

 هقالخأ مراكم دا دعت مق



 ثالالرلا قوطثمنمىأ (هانعمرهظام ىلع)ثار؟ الأكل” قمىأ( اه: مازدهثعأ) همكحو هنا ةعف راعأ (هددق يول ههرمأ ميظعتو)
 لوصف :ةرشعىف لو دالا نمركذام ىأ (كلذانعجو) تالاكلا نم هلام ىلعتامالعلا مو وعم نمهأن 2 قم نم ىأ(٠ اوذنابو)

 (ءانثلاو حدملاع ىحم) تان" الان مركذاممىأ(كلذن م هنأ ؟ىىأ (ءاجاميف) نايلا اذه٠ نمالوالا عونلاىأ (لوالالصقلا)

 ىلع هءسصنو سايق ريغىلع ن سدح عج وهوةنسحلا هقالخأ اراركع م وىأءاملا عاقب (نساحادادعتو) ردصملا ىلععىكت بدن

 م.  (ىلاعت هلوقك) مقسم ريغةخسن ىفام

 اسنان اهدي (ةيكالا

 نم ةل-+ ىلع ةلماشم

 اعف اجتمع ةءاقيمإ

 هاوس منعت تحوي
 مسقلا اهنم هنأ ىل_عيو

 مزلل |ناكمدافم كلا

 ني تادلا ةبةنورقملا

 مازال اورق ىلع
 ىلا ءاحىفءامالاا,ممو

 ىف ناكول امءاوسر نا
 بجاولا ناك نيصلا

 مل-عثل هيلا ىتألا كيلع

 نيقيلاةفرعمو دل لع
 انمال_ضفهنايثان وكيف

 مكيلاهنم اناسحاو مكملع

 هلامعينا نوح بجي 5

 هلاسقاو هرم اا

 ور مو
 ميظعلو. مر هنا ىلارعشت

 ادييأتوك:أ كاميخفت
 لعام اهربأ ٠

 م اقىرشلا مسنج نم

 نقلتلا ىلءاوقيطت نأ

 دا نودكيلو كلا
 لعفي ثيحهّتعباتمىلا

 هتااقمىضتقعاضيأوه
 ةيرشلاةوقلاناليتاعرل <!هناكولو

 مكسف»[نملوسرو ءاحدقل) مارلب المري غوهو ماللا.ىلاعت هاوقلةخسن ىفو

 هةر هعام اتاحادا رطاو ىلا لب |ةموهوأهسفنىؤ هلاموهناش ىأ (هرعأ مظعتو) نايملا قاطن هب

 هعفر ىأ (هردقدب ونتو)ا زا بلطلا ةلطمدا رااوأهدضنع ءىل(مئذلاب رمالانالءاقشك |ىسهتلا

 ءلرك ذكلانعذرو ىلا ع” هّشلا لاقاكه_هفراذا اهي ونت همسار هوز لاقي
 ىلءهدامةعادار ماو تالا: ا ا مزاللاب حث ا

 ه4 اع'اكااذا نك 26 كال 0 وس دا دوس مدع هلعوأ < طاعمراصتقاا يضعن

 ر و رغانم تاحاها ليقوهم ءلعفوطعمودعب ىف 5 ”الاانعجوت انآ ةفصاندمتعا لجو انهدا ركسدأو

 (ءاوك نايودانعمر هظامىلع) رظنهيفورو رخااهجحا ص ىلعلاحلا مدن: هروح :.مىأر ىلءاهدمد

 لوالاداركاوتاذلا لباةبامهدارب و ظفللا نممهفامىنعملاو ف ثكن او عض”اىأ أى-ععناب ورهظ

 ركل اومظعتل أ هحو ىلعه“ ءافا

 نيل وصالادنعىودفل و ىعملاك ة-غل ىوحفلا و نويل رد هيلع ءاطملابالا ءافملادضر وهظلاو

 نمذوامدودمملاورو صقملا ف ىلءورألاق اذكرصةلاا,يةرهشالاورصقي و ل ع اوما موهقم ىعع

 اذلو فال_خالب ,رب-ةعموهو موهفملا ٍواطمانههردا ربنا تبي وليق زاربالاو ل اولا ىهوادفلا

 نالءقااهح والف صوصنلا نمهلالدتسالا ة ع ىف ف الخلا اهناوةي اورلار هاظىئانواهةفوريتعا

 صخلملاس>اصناب ناجح ىتح موهفاانلوةداله_:ءىلاعت هللا ىذر كلامو بهذملا ىك- ام هفنصملا

 ىلع نيفدارتملا حف طعنه هوه5ىوغللاهانععمهناىلقو دادسأا نك -نءهجورخك هيلث اقهنا هنعلقن

 (كالذانعج و) ةقباطلاب نكي ناو سيكارتلا لالخ نموأ اعطت مهفباعىوخفلا صتقدقو رخ*الا

 لبا سلسل (هانتلاو دلل ى تع كلذ ن نمءاحام. ةلوالا لصفلا لود ةةرشعىف) هيلع دمتعملا

 دادعتو) 311 كلل نما كنه نم مساونايراة:هءانثلاو حدملاوةروكذ-مالوصفلا
 هنأ ىلعداد_ عبء ىدش < وهلصأ نانه+ووهم_صن حدك هناى 14 رك د وح دملا لعفطعر لاب( نسامح

 5 11002 1 فاعلا تاواو فاضل فذ ع هلم لع فوطعمىملا م لوعفم

 مكسفنأن ملوسرك ءاحدقل)ىلاعت( هلوقك ) ديدعتلا نعم ردصمءاتلا تف ,دادعتوو هسة سين احلا

 هل 2 ملا اراصتخاةي" الاةيقمل 0 أرقاوأرك ذاوأ ىب :ءاربد#*ب ب صنلاب(ةإ "هل

 دار وأوب رلاةيآ لبق .ةوهءارب ةروسزخ آو ل رك سام ه1 تلا 1 ا الا

 ةعزخعمالا دجوت الاهدهن انآ رثلاع مج ثيدحعقوو قيقوتلاهدعاس : لفى رفوتلامهضعب

 ىلاهيلعمّللا 0 هلوقى هلة مىراخلا يف عقووهنعىلاعت :هللا ىدرىراصنالا

 اهاقلت نمابيقلتىفتدقثلادارملا نات سمح و نآر ةلارتا ون ىلع مهةاغنا ىفاشي هنابكالذ لك ثساوهرخآ

ب لسوهيلع ىلا عت هللا ىلص ىلا نع
مراهظم_ساىقةغلا لاو ةطساو ريغ

للا ىل_ص بذل |ىدد ع ,بنك ا
 ه

 اا ب77707 م برا

 كاع

 زبر هب َ . الاةيقب م ىمجعأهي !الوسرلاوىف ١ رعهيلا ل سرعأ تا ةلالاو ىف رعلا خف خص نم لعج هنا مموة كلما هردقلاب تسل

 فور ا ام هواي كلك اونموثتن اركي اعصد رحمكي اذعىف كعوقووكمعت و ك-ةنعهياعقاشدي دش ىأ عام هيلع
 يكد مهوناك علب هنوكلال ل داو غلإةاعام سكعوأ للبي ذم حبا رك دقةمحرلا دشأ هئارااوميحر



 مي-هاربا نب دجأ نب د نبرص:رسفملا ث د_ غلا نحل ليلحا مامالاوهو سو مالا هءحرصام ىل_عنو هفءار حّتقو مهن وكس

 "0 رفعح نأ هيقفلا ىلعهقفت ىدحلا ماما, ف ورعملا ثدالاوبأ هيقفلا ىدنقرمسلا

 ريدة هظوفهعال روك ماهدوجو قثملا ل ,ةوترئاوثناهظفح :هكراش نمدجوهناوأ توةيلعملاعت

 ىفاسملتل !لاقرهنلاءارواعةفورعمةنيدمدنقرمسلة بسن ىلاعت هّللادجر (ىدنةرمسلا ثيللاوبألاق)

 ىنهىدنكو لجرمسارمشودنكر مشب رغم ىهورظنه غون ءارلاحتفو ميلا ناكسا ناقذا سو ماقلا

 .-هاربا نبدجا نبد# نءرصنوهو ىدحلا ماما, فو رعملا ليلا مامالاوهاذه ىدنةرمسأ اوةيرق

 هسننو ىواتقلاةنازخولزاودلاور كيف ةلاك هلل يئاصةلا| سلس رو تلا
 ثالثو نيعبس وثالث ةنسةرخالا ىداج نمتلخةرش ع ىدحالث القا هليل قوت ناتسلا و نيلفاغلا
 اذهو ىناعمسلا هلانإكا ذه ىلعمدقتمىدنق :رمسلا ثيللا ىلا عدي رخآ اضن. أ ةيفذح ا أ نموت م

 هر ادعو هل-.ع ١ قروك د مىل_عفوطعءموهث ىلا نمأرقو هاوقىفوارناواومه_ضوعاعلا ع ١

 نم عملا ىل- ءاهانعمو ىكملا طق نب هللا دبع: ءارق اها ىنج نبال بس' لا ور دقم ىلع فنصملا
 دادشا ىهوةسفانلاهةمودرايخوءدوجاىأ عاما سفن نموه موق هنمو م-فرشأو عر ايخ

 ناكف سفنلا نمةذوخأم تاكل بدا حرش ىفاك ىهوةطرغلاوهيلعد داحتلا ىذتقب رعأ ف تابغرلا
 روهمجالمضا همس نم .داكةذاشةءارقل اهذهوهدنعهسفن ل مهيلعه_صرخو هتبغرل 5-4 سفانملا

 حفلا ىلع سفناو ملسوهيلعمتلا ىلص هنعارمعهّللا ىضرةم-طافاهتورو صر < نبالمه ضعباها زعو

 نام هنال سفن عج مضا |ىل_عوديعب وهول_ءافمسانوكيناهيؤىفاسماتل ازو-وليضفت لعفأ

 مضلاب وهاوةينارصنلارمهكسمتل ىلع ىننالا أرك سوم لع هللا لص هل سن نم تداودقوالا هلق
 (ىلل_ضفلاونأ مامالا اعلالاق) بي رغوهو هميج تق ىفاملتلا دوري هاج هعج ىلا نمريثك

 هّللاه_ةقو لضفلاورأ لاو خسنلا ضعب فاك ف نصملاةرامبعو هسفن حدمبالهنالىنعملابةناو وهو صايع
 لج (نيئمْوا ىلاعتهللا] مالعالا نم ضام(مل-عأ) ناوادلا خسنلا ضعب نم ءاك طقس ةو ىل اع
 نه وسر م-يق ثعبذا نينمؤم ا ىلعهللا نم دقل) نارمعل آةروس فى اعت هلو قلن ينمو نهب طاذغا

 وهىل-هو ةهئاشملااط ةلوصالا ةىمسملاوهراطلا اذهواضعبهضعيرس نآرقل او(مهسعنأ

 م-هريغو ممن دودوم ا ميوأ ىحولا ط,همىقنيازانأ اوأ ل وزملا نامز ىف مهم نيدوجوملاب صنم

 هنوك قف اللااءاو همكح ىف مفوخذ ىلع قاغتالا دعب هيف فل ةخالاوقا مالا ءذهنم جويس
 هيدشوهوهلي_صغت ل اذه س.!ورخآى.!دءأ عاجاوأ سايق ىه لهتلال دلافالو عضو مهيلعل دي
 ه-حوو هلاو مني )ناو ةيضلا عوضو مناوذعو ىل_ءىنأ :ىناراغل انمي قطنملا قروكذملا الخلاب

 مي جر ناك نأو نمر ادلا ىف لو هيلع عن هّللاىل 4 هلدعما نوف لا مهنا نم: موثملاب صريصختلا

 هنال يقوهردق مظعب طحت !مهملعقاط:ناىلاةراشاللو هوأمسقلاردك أازإو مهداثر ار امامسها

 ( لاااقش 200

 ريمكللا مامالاوهىناودنملا

 ةديفملالاوقالا محاص

 ةرو«كملا فيئاصالاو

 ثالث ةئس ف ونةديدعلا

 ريسفت هل ثامثأا و نيعيبسو

 تادل عيزأ نآرقلا

 هقعلا ىف لزاو_:لاو

 هدا ىفهق_ةلاةنازخو

 بااكو نيلفاغلا هيمئتو

 قاسالالا در تملا
 نا همساو ىلعو.أ هن

 ىلا بون هللادمع نبأ

 لسع نمدنق رم سودأب

 دوادنع ىوررهاظلا

 نك.!ىرهاظلاىلعنبا

 ىقأ ولوالاوهدمتعملا
 نادك نس معص | اوم

 هنع ىوربث حءاقشلا

 ةدحاو ةطسا و ىضاقلا

 ءأ هللاو

 مدق:مىدنق رما

 وهو ظفاحلابسقلي

 هرك ذ ام هدب ىقرغل ا

 مهضغبأرقوا ىفاسملتلا
 (ءاعن |متفب كفنأ نم

 ةبورم:داشةءارقىهو

 ىفرهكاعوةمطافزع

 هنأر قوام معىلاعتهللا

 سمع نياو ةمركع

 كردتملا قءامهر تو

 كثدللاوبأ

 اهأرق سو همل ع ىلاعت هللا لص هنا ام همع ىلا عت هللا ىذر س اسع نبأ نع

 ةل#ايهنءارق نك وةي ردصملا ةغيصيةءارق طرضو روهتمريغوهو حفل اب مهض عد هطيسصو (مذلابر وهجاةءارقو) كلذك

 ىن:صلاىأ(ىلاعتهّللاهققو لضفلاو أ مامالا ىضاقلا لاق) سانا مظعم مضلابر وه اوناتياو رامهن|ةيشاح تيار مث ةيلعفلا
 نينمومللا ىلاعت هللا لعأ)
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 دصقأ وهل بق ةواهرك -5نعريصقدلاو ةاوذه اضع نعممتافغل مهريسغت ار رع :مهتمنءملأ ءلا لد ل

 وهوأ هناك: 3-24 ىمارت افتلا نسنموملان هلوق نأ لبق 5ولعمس :ىاوملاعلا ىلعةتملار اهظاو لماكا ءالغأا

 نست نامزواتهدعب تاق االا قومهادعن ,1ةناهاو مهلا د 2ع دنرمضملا عطومر هااثلا عصون م

 اولرمب ناالا قم مقا بسك م 4 .العاالف 0 در ةباحصلا اممسال

 مهوكمااك |اهمح -وردر ارو اها ةعلدعلاواهرك 0 ةةمعتلا ذهن ع مهتلفغل م هرب غة] رم

 ةديزادهلوقأ رماكاهدئارؤو تافصلا.ذه ٠ نعلق مهيسللو ةنلاراهظاات هدوصقلانار يطالو

 جاتحريدقالاوراركثلا نمهيقامعماذ_هنافع-يصفلانمالاةوغرلا توا :هلاقلاو ليقلا
 دير حتهنا لاقي ناز :احناوتاعتلالا ن نسر كلر دصلا طوفر هاا اا عصونافريفقتلاو 0 هفمملل

 0 رتهنينمؤلا لهجمدعلديك ألا لحم سدل نه مالكا | ناك ملوام. بة ريالا مدع ىلءءاذب

 هيل لاقل اضفاو مهسنح موس :ايدارملا نأ ىلع ء(يرعلاو اريدك هب محوجلل ج ام>|هنومضم

 هللا ى_سحل ' ةءاولونناف ءدعد هاوقنالوهرداشل نرسفملار 8 اذهعجر دقو مهلشمىل رع سو

 مممالوسر مهيق ثعباو اشر مالسااودالصلا هي اعمهاربا لون هور مولا هةصاعتلا وعل ءلدي

 م هاربا ىأ 0 1 نمهاوقىة- هيأ كار علا ا ا د سيحل 0 هد 0

 ةييلعال هنا لإ طل لا >او اوليقمنرعلاالا| مهي رد نهتم أ اذا ليعمساو

 ةاضصلا هيلع ليعم_ساةد رد نممهلكبرعلانالاذهوةعطاقلا“ دادالا ه هْن ءارقلاب عوقدم موس

 ليعمسابرعلا ل ضف" باسمك ىف ةسدق نسا لاقوه- ةالخم ا لك[ دعب هكوعلاو مالسلاو

 نيسحة.برعلا ماكت نملوأو هو ال دور حلا نال ة هدم رعلاب قطن ن ملو سيلا

 ةكمل-هأوأ نرعلاوأ

 ا ىدح صخ_ثوهناسايدو ؟هدعب ىق ل كل وو هن ميلا تسر اسولد داس نشل, 3 5

 تريعشو حاصودوهم_مميذك تعد ,وةيب رعلانمهتنسل [تقطنغت 4ك ةلثا 3 عسا "محم ناكسف را

 م-هرح نه در هب ترم مزمز هأ طم :اوريغصو هو مرا ل !.عمسا هتلاأواساومالس ااودال- صلام- ماع

 هناك ثنفه_عماولرنوهناكعوهبا وكريس* ةهلاحو همسفا 4كد مت ريخاف ورا ووك :حلاماوأ دارق

 ا ارلاققءورعك-غمم عمم معلا قطن اولاقو مهتمءوحك اق مهتاس ١ ماك: 8 مها دلو نيب مهعم مال او ةالصلا

 لا : ريتك برعلا ف ةلخادلاةيرعتسملاوةيرعتللا مةريجاو ةيراعلا برعلا الاي وىمجعلانأ س4 0 ,.رعلاب

 ا رءاهباومست ةيرعام لا ةدلبا او اكسو | عب اولرث مهنا رعاك ىرهزالا هلاقىذلا هىبتن | سدعل 0

 فرشا أ مهنالوأهيلا» 01و هتالرأ )بوت ع للاخت هللا ىل هيلا امست برقأ مهنال (ةكملحأوأ)

 مب 0 دعب صرصخل ىب ذكةءالاذهور ايش نمرايخوهق مهفرش ؟؛ًاوهو نرعلا

 ه.بصو_صخ ارا ممدود خلا ىضاقي 5 اا اوصل ادي قمالر وكذملاصء_صختلا نال

 ه-لعاح وناهيلعدرءالوه_لعاوق 2 أ د صوم“ طا هيت>رصاك ل_سوه-لعيملاعت هلنأ ىلسص

 ناك نمالا ضرالا لع ىمهنالناؤوطلاد_عبة- ةاك ضرالا للهالات :وعيمن اك مال_بااوةال_صلا

 ك0 هللا وصامل دئاماو سوه -يلعدللا ىل_ص مد" 6متر توجو مردل مدل بز هومعت هعم

 نوك وهدعب نم مت ممالسل "تلا 2007 :لصأن مد اسرمومعف لسوعيلعا

 هيلعديمالا عىراخبلا حارش كهل , دقق عردعلا ثد دك |ىفدر واكل سوا

 ري-غاوكم 1ه ى> ضرالا لهأ عيج ىلعهئاعدب سو هيلعىلاعتدتلا ىلص حونةلاسر مومعل لدتساو مهب

 نمو را واوا ا دارك ساو نقلل لما | -أو المت

 00 ا اا ااا ااا 0 ب و سحسسسجمب

 هيل



 ادد

 سس سس سس ست صسستسس بسس بسسس بمس ممم

 ةمايقلا مو.ىلا قم'لمالبااوةالسصلا هيلعحوةعب رمثاضي أوانل لقني ملهناالا مهريغو هموق نم

 مالثا و هراص) اهيلعهنالمويتعاعدق اوكرشاف مهغلي وديحوتللهمو ةاعدهناةيطع | لاقواهخسنل

 وكت نازو# وعدللةوعدلابهللاههرديعلا ىيقدنبالاقو ضرالاعبجىفهرعأر هتشا هتدملوطا

رش عورف ممن اومالسا امهيلعءايمنالا صعب ق>ىةماع
 كرش | ىلعهموق ريغ ل باق نم مهنمنالهتعن 

 نمالة_هايقل اموىل امهدعب نمو هرصعقف نيدوجوملامدآ ىنب نم( سانل |ع-يجوأ) نسح مالكوهو

نا ه:ثعب لب اهدحو ةثعمل !سلائهروكذملانالهمدقت
 «نففشأ هن اذه ىلع ص حوهتنعةيلع بعص 

 ناو صاصتخالا مايا نملوالا ةثالثل | ىفاملهريسغىلءريسفتلا ا ذهموضعب حجردقو مهيلعةمانلا
لاعطومرهاظا |عضولوالا فن ارعدقو هفالخ ىلعتماةدق لدالا نام هد

 هرامال اومهتي رسل روذم

 نههنوكيهياعةنملاوءوجولا هذه ضعب حيج رثق مالكلارمدقهمهضعءبهحج راذلو ذامءيشنمىلا

حل سنا نالم-مقؤرلا نمهيفام عم:داعسللمهوعدت ىلا هتازحعممتدهاشلمهستح
 ل-يمأهس:

 تاقناف 3 مهياعس ملكا االوهنعىاذل امهرستي لةياصالاهآمب ماكلمن اكولليقاذلو هن ست 1و

 هقالطا سوما اق حرصدقو نحلا له شيف نيفاكلا عاج س انلايدارملاحارشلا ضعب لوةهح وام

 برع و ىلاسء'هليا هجر هنو اخ نب اهب رصورعسفلل اوةغالا لهأنعةعاجه.ح صدقت لق مولع

 زوجاذلو نا نمساناول 2 منن هم-4 ل -يةفاوفقوفموقءاحش دكا ىفو نما نا نسال

 كرتُتم هنا ىكبسلا لوة بي رغلا نمو سانللان مب نوكي نا سانلاوةنلا نمىلاهآ هاوق ىف مهضعب

هلداوامهالماش نوكي راو ساناهلصاوناسنالا ىنهعن وكرات امهم
 ةلركت ىءع سو اذ_هىلع 

 لكلا لن هناةرياخالا ةثالثلا ىلءرهاظلاو قءقدرظ:.ةلاسرل ادهعمدت# ن1 لما شانه ساذلا لمقو

 ملاعلل ةزلار اهظاد لها !مالعادصةليقو تاغوأ ةنااراهظادصقفملاعلا وأمهملعات لهاا ءازم

اونمو ناىلع قاشيملا مويا ذخأ هنا مدقت ناالماش: ىلا لعجدحو لوقا رظنهّتدك ىفو
 اوري-ت 2 

 مههثردم ناك: رشا فمه ف ثيس هنالوأ ةقيقح مهءاح هناك لعج هربخ مهءاحاملف ث عميس هنا مهغأ

 د-صقنمعنامالنب ريثك-!ناكاذا همزالوأربخلاةدئاغبمّللا مالعا نا مث حص ناوهد عب ىندالو مهريغك
 مظع عفن هيناعمهملعي نأنعيمجالاعمامهدص نم عناعال هناك ضدد ىلع نان ةمالاو صعد مالعا

 راشخاق مهغالتخا ىلعاينبما: العا ىأ( نيرسفملا فالت_+خاىلع) ؛اهحوال هن ىف ءدرتلا قه نو

 اد_مبهحاوملانم) هيأ اانرشأ ك حيجرُتل هوجو نم مهلا دباطرخ 0 اوءوحو اهذه ضعرل صعب

 ناب رح فرح مملارم.كب هنوكونينك اسلاءاةلالور و سكه هنون ماها مسا ملا حاشي نم(باطخلا

 وأ ارمسخ عوفرملوعمم دل امضي هحاوملاو قئالريغ ديعب باطلا مهيل اهحو نمذلا نمىأ نينمول

 مالكا اههفاشاذاهيطاخر دصمناط# وأ كيج واههجو هل ة1 تطال هجاوملاونيلوقل !ىلعادتم :

دي امىلعوهجوملا مالكا !ىلعهريغلل مالك اهدح ونئىلء قاطو
 للك ةداراعصي و فاك لاك هيل ءل

 ذاموااذهىأردقمأ دةمربخوأ ةفصرد ةعىناعتمرعام ىلع وا هاهم /
 باو>قهلصاوهرخ 11 اىءهرك

 نممامف الد الاو ادك ىف فلتخا لاقي فرلا,دع:مردصم فال: خالاو هرخ [ىلاهحاوملا نملفاقلا

اعملءق(كوهو ل ئءاسألا وحو ادحأ نييعتبولطلاف ءمعتلاو صيصختلا ا
 رشف ناو 0 ق

 وأ لع نيبحا ماك راجل كاس از: قنا معلا ىنءمهتمضتلاما يولقلالاعفا ىلع ف رحل

لاةل_كلاوألاسعفالا عيجف تك رك سن وءلوقىلع
 كاع هلوقى [ك ةسفنأةسمةيماهفتسا

 2 22 جم

 0 سانلا ديجوأ

 نه نب رمسفملا فالمخا

 حةوىذلا ن مىأ(هجاوملا
 نموا ا نمةهحاوملا هل

 (باط#لااذهب) هرمغوأ
 ممملاحتقي نفك ءاح ىنعي

 قهنوت رسأ 5 لوصوم

 نتكاسلاءاقلال لولا
 لوعفلاة + ضب ةعارلاو
 مومعلار هاظلا مث عوفرم

 سنالا عي لماشلا

 هحو ل ءاضء أن حلاو ىلا
 رادخا نماما تيلغتلا

 نودارملا مهئالف نيمو
 نوعفتاملاو ةتيقكلاىف

 اماوهقيرطلا ىف هتعباتع
 املذ ث رملاراخلا د
 ىلاعت هلوقرهاطهيلعل دب

 ردات الو كياع صيرح
 سذج كفن ءاوقنم
 هانرتخاامىقانءالوسرعلا

 هنالءاقلا عمن مومعلا نم
 سحجبف م ناك اذا

 لل_ضفأ نوكرتنرعلا

 مسهناف ساذجالارئاس
 قرر ةئاملسانلامركأ
 لهأ راتخا نم اماو هلكت

 هءلاراشأ املذ ةكم

 مضل هءارقىلءءاني فنصملا
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 ءلورتمىفالتخالا ىلعتذ ملا حف نم:ءارق ىف نو عرف نم #نيهملاباذعلا نمل ئارسا ىنباذيحن دلو
 مهنا هيلعل يقدةوهورد:اك لئاقلا باوج ىف ل.ةفاوفلتخاام. ولقي” الا ركذا ل هناكر دتموأ

 هدصقر ل ىلاعتهللاهجر ف دصملا اضي أو فال خالا ر ؟ ذنمدلو“ الر دةلالاؤسا | اًذهناد 5 هتحامس

 اذه سيل هيب رعلا نمةل_صقمارومأهرك ذعملئاطريغب هاوطامرخ 1 ىلا ب" الاهذ هىفادارع سلو
 بدأىف فاص#لاءرك ذاك امهنيباوقرقةيفنحاءاماعناالاناب راقمفالتخالاو نال#لاو اهلك
 عاجالا و ةنسلاو اتك_الاقلاغم ناكاموهودابتحالا هيقز وال ل< ىف عقوام فال |لاةفءاضقتلا

 هلز 0 ضاقه. كحول لوالاودابتجالاهيفز وك ل_ت ىفن وكي نابهفالذ ىالثخالاو
 حتفلاب ن !(مهسفنأن مالوسر مهيق ثعبهنا) فالتخا الف الخ م وقى :ء«ماذهو ناد !!فالذ هخسف

 0 هلامتشال هناالا لدوأتلا بس ا درغم اردصم ناك ناو ءاىلو عقمد سم اأس :دعبأم عموهو دوسر تيداخع هنا

 نوع ةرعب مهسقن نم

 هيا هلئيب مو هلك ىأ
 هناكم نوةقحش وز هنعت 9

 هيسنوهندالو ناكم ىأ
 هردق ةعفر وأ هتارو

 اممد» وي و هناشولعو

 لقال ع .>سّملاب لد

 نوملع, و) لوقا مالم
 الق هنتاماو و

 ىف (بذكلاب هنومهتي
 اذلوىأهتلاسرىوعد

 دس# هن ودهس اوناك

 هن ايدلامك!نمالا

 (مهل ةديصنلا كرتو)
 مريخ .دادا لوى

 3 فيلا !ايداندركأ دقوعو ورك ذاك ادئلاهنمب ؛كهوجولاعيج نم عرمصلار دصملاك سد .1 ؟ةل < ك-ىف

 1 2 ,انهمهقنأوهو مهول اريخعقواذا فاض مريد قتل جا ]ا الهنا نوققملال !اماذاو اسرلا

 امثاوأ لك لدب الع ا ل نر حارث عب قرعمّضلاو سفن عج

 ا مافن ي:موإل باطلا ناكناناهلك وج ولا ىلعر اجاذهو هيلا جات ريغ فاك:

 دارا افهكم لهال اكن أو مهعون«مههيمص نم هنادا راق يرعلل ناك ناو مهدقتع مو مهتقد رطىلعهنا

 هو>ولا صعب ىلءاذه سلو مهسنتج نمهنادار اف سانال ناك ناو مهرهظأ نمد دمت رثنمأ ةندنأ|

 (هنوذرعي) ماقلل دات 00 و دا تانع نمو م شعبن .مفرشىلاةراشأ هي وم هونك

 هرام>ارتاونوةعد-لا تكلا ىفهرك ذو هلاوحأو هنا ا ترو ف همم هنوك © مدد ءاعل ناس

 الممهد_:ءنالةدقةلاروأ ل عفل انور عما ه5 رءمابدا ارااواضنأ أ اهلكهو>ولا ىلعر اح اذ هوهراوثأ :ءاضاد

 حصناو ليتك ادانعمهرفك 0 «مدربل ءسيلختلا ىلع لعقلاروكلذ نم ىئ-

 اذا اصوصخ قيقحلاءإ_هعداربزا لمت< وه بر وهردق ىأ ( هناكمنوةقح"* دو) قباسلال وو . 8

 الو هنوراوي مهنا لثمديعب ىنعم نع ه.ىنكيناالاةدئافريبك هتدت سلا ذهو ةكمل هال اطل ناك

 ةح-سأقو د نع هيءاحامذخأ, 4 وهماعىلاعت هللا ىل ههنا نوم ءن مهنا وأهل :ذأىلعنورد#»

 هنح رضاك ىاثلاب صةةتاهناوةناكملا فال ىزاملاو قي ناكسلا نالىلوأ ىهوءالابهتناكم

 نوملعي هل مد_5نوةقح" ١ هأوعب  انااناطعتت ةدكلاءذخ هوىل# خالهيقءات 0 ةةعللا لهأ

 نيسمالابهثعبا | ل_قىعدب رك كلذبافو رعمن اك لوهياعىلاعب هلل ىلص هنال(هتئاماوهقدص

 ناىلا ةحاحالت ءاهنقاملوةومنلا ىوعدلر 0 ا ادرلا دنع عطوتو

 نيح.حصلاقرزك هلا 28 لاغت هلل ىخر نايفس ىلأ عمل قر هك دحمدوب ,واهادعامدارملا لاعب

 نم عم 5 هونرحوم_هرهظأ نإ ا هنالدم وءارتق ءاولو هنهنوق_صيالىأ (بذك- اانهنوهيتنالو 9

 هللا لع بذك,و سانلا ىلع يذك- !| عديل ن زكام ىراخبلا ثد دحئؤفل 5 رهلاةاذاو هم وةياممممدحأ

 هيمي مهوىلاعت

 بذك !انع انوهيلاس سنام هيف 0 م[ ةياهملا قو نك 1 لو ءءاهنا تدر 5 2م هنموأب

 امةزههك همه سوماقلا 2و هلا م-سنواهياعةمبتلا لددأةمب اونظوأ ظاغوب

 انالتتو وك |! بيسبهنومبتيالوأبذك- !ايهتس المنوط الو نيستا ى أ ةديالالوأ ةينمسلل

 دو سيمت لرب لح همبت ا ل ةهةحمصتلا كرتو) 4: ١ دعملل



 م3
 كمل ٠ حصل 2 تلا ا وح طل اهلا: تلف دا وتلا 2 كاف ل51 ننال قطن تقلل دلل عسل ٠7 طل 21 دل ل31 65 1 135332: 200 كا طلوع هلا ٠١1 ل13 ا ت15 هن ةنلخ ع ان 1 حش 3:16 ةطتسلاظناتنااةققت 03:7 ةاال ااا

 ةدغااها:ءمىقو شغلاد_ٌصةحيصتلاةوءاللةوعدلا لمقم-ترواشمو مهلك_ثمىهيلا نوع> رب

 هنو .دض ىفهشغءهرهظأو ريحا هلدارأ اذاهحصن لاقي صول اهانعمر هشالاوهوليةففالتخا
 نياىواتةؤتيأرو الصأمءامحاص ع جربالىذلاانطابوارهاظةصلا#ا ىهدح وصلاة وتلا

 ةبوندأت سو .لعىلاعت هللا بص ىسع نمز ىف ناك لجر م ءااحوصن:نالاقن مسالا. نمنأ ةيويث

 ملذاهلثاقنميذكوهو لاقهثب وتك ةب وتس انلا بوث نا مسو هيل علاعت هللا لص ىبن كارأاق ووش
 اغاو ءاملعلا نءالضة؛نيملسملان نمدحأ اذهل ة:ملوةمدقت اارصعالا3 ةاعوضت ىوسدسلا ,عمسل

 هنو. اا هع رتغت نا ءاارافمهسلا < ىف هنو ركذي مورلا نم ظايولا هج ضعي تعمسىلالاذهتركذ

 6 أ ادتيمريخو هوأ مالك لاعومم لياعت هنالعز اذكلا ىلعهدعباع و هوأنوذ ةرعبب قلعمم (مهنم

 لاح فرعي سير قلانافنوملعيب قاعتمالا ل يقواهلكه وحول ءزاخ وه ورنا لايك

 هللا ىلص هتومن نوماعي مهنادار نأ ل مسح مالكلا نأرمدقو هلال ادنوك::نومّتءالب وأ 3 رقلا

 ىلعا والا هل :ءقبرعلا ىف نكي :لهنأو ( هرذ لد اممدقت دقو لفل والا 00

 هنوك ىلع فطءرح لع ىقهدعب امو وهوحتفلا, هنا( ةبار 0 اعىلاعت ٠ هللا ىلهلنا لوسر

 00 ه.الاهيلعي «يرل هنالوهدعبل لوالا نا ىل عفن عنمىلوأ اذهو ىلي صفت ىريسفت و أر باغم فطءوهو

 ةعام اوهو ىععامهل يقولو ةهعجودحاونأ وْناف اقلام ب ةلومقو مالعالا لزم هعوقو زن ناب

 وهوةتسررعلا ب اسنأت اةءاطو معأو هوأةفاتةثءابأ ن مىلال اوددحاو ىأو ذب لوالاف قرذ امهمدب ليقو

 دقو ةريشعلا 000 يصقلا ٌتذخفلا من طم ءلاممةرامعلا متلي بلا مئاهربكطوهو حتفلاببعشلا

 رعش هلوةىفقذاتل ا اهماظذ

 هليصأ را عاهدعب نم * هليمقلاوني_ثلاستق د سعش

 لخكالواهدعب ذو نطب هع لقمثىورثنيعل اريك هو

 هيل ك7 ىو 03 هن وو: هلو ب صو سداسو

 اذاوبرعلا فل- انقل ليئارب ماى :ق طابسالاو مجعااىفاهحت هعيبعش ع.جنيعلا طب بوعشلاو

 هرخآ ىلا الو الا هآوق وىراصتاكهنالع جوشو ه]سستوةسبب وعشيرعلاىلءمحعلالضف» ن 1ليو

 وأةط_سأ دن هدي ءدج ولومأوأ دج وأب أ سوه .اءىلا اع هللا ىل هه) برعلا نمةل يم لك ىف ناهيىنعي

 اهقاصلالو اولاوهق- صاهناىلاىرش علا بهذ ةنالوقواولاعمالا دعب ,ةعقاولا هل - #اهدهقوةطساوب

 ىلءالا لاو>الا نمل اح ىلع هلي نكت ل ىنعملاوةيلاحابما ىلعروه اولا ابا حلا يد شت فوصوملا
 برقلاةبار ةلامدارملاءهل# قلصفئتاقعلا ىف عد رفتلاوواولا عانتمالفاالاصتان ملازم

 وأى ءوأولاذ و ىلا أ اذا فرءاا ىفاهناالااقلطم ىلصالاو ىرفلا بنل ادو عنم

 نود ل ةلاوهنراقأ ب رقأ نب وهطدب رهاظ قرفلاو هاوصأوهعورف ل خدت هب راقأ ىلعفقو

 براقالا ى- 55 : عجرم أ نوكي ءأارو2الاهإ أ رةنملاق :ةودارتودوة لات ترق“ :«عاردصم

 ىعملاهبأر لاب ىلاعت هللا هجر ففمدملاد رابع دارا اواهحرمش ىقهدراذدب ةردلا ىف هاىرب راراكن :او
 ىفو هسكعك ٍاونابن وكي امئاو هووأ: صاخلا ىل- ماعلا ف طع مِزل غل تق ىلاهانعم اكول هنالقرعلا
 نرعلا ىف نكيملد] ةوهريغو ىنغملا ناك ةاحئل ادنع فو رعملاوهلوالاو اردانوأب نوكيهناديسلا حرش
 هللا يدر سأم ءنبان ء لادهأن عىاكم اب رطنم ل" الدلا ىف معن وأ هج رخآا كر“ :الاقدرو خا

 4 و ءكسسم 4 محفوف كرأ ل 06 نمنو الها موليقةيكالا كام سة نام

 "ندي فتم ل02 را د ضد

 دعبأو هو( مهم هنوكل)
 ةحيصنلا كرتىؤةورتلل

 حتفلاب (هناو) مهقحيف
 قراحل اهنا لع الع
 لعال ايناثالو عمم عقاولا

 رورحم نوكينأد عبد الو
 هنوك ىلع انوطءم لولا

 قنكنمل) هنالصاحلاو
 ىلعءا والا ل ..قررعلا
 ىلاعت هنا ىلصةلنالوسر

 ةءحاصللىلء(م !سوهملع

 لاقل[ ار لاكن
 لوسر عمىأ 0
 ىأ ( ةدالو) هللا

 ىأ(ةبارقوأ) هةر

 ةددعت

 ةبار-ق



 هل
 نس “ ١ لى 611 ؟67؟؟تئت40ق(0 0222252 222222225222222 يت تت ا ا ا ا ا

 |0001 1 11 لاه تا عر سانعنب|نعئراخبلا جوعأو اضي ادعقر قيس هنأالا تحن
 هنعىلاعت هللا ضر ناسحلاذاك هب ارق هني سو هيلع ىلاعت هللا ىلص دلوالا شب رق رو

 مظعىل ب رأاييقراد لك 57 مممسْثاوذلا ىدست تطسو

 هلوقىب م 0010 1 هوءدار ,زانهحا ا ب

 اذ_.هثدداحأ < ب رخت ىف هللا هجر ىطويسلا كت( ىجرقلا ىف ةدوملاالا) | ارحأهيلعك- اًمسأال لق( ىلاعت

 نع سواط قد ا 0 ل كرولا رزلا قاعات فو تما ةرتك فرط هلاذهنا ناثكلا

 ناك رقنمنطينك١ل) لاق لس وديا «ىلاعت هللا ىلص ىنلانأامهنعملاعت هللا ىذر سايعنا

 هنعريبج نيديعس قب رطن مهو ىناربطلا ج رخأو (ةبارقلا نم كثب و ىندباماولصتالأ ةبارق مهمقىل ا

 لاس ا ل الدلاف مهنوءاورامىلعوقصاختكملهأ ار ةاذهىلعى رقلاف ا هناوأو ل
 لح الو دولا اميدعدتلا ذر سابع نباددعةي الا ىءفرتاك مهب إ_بوهيلعمل اعتهّنلا لص هس رزان نا ادع
 تلزنق هنود اوناكن برشا نا نم ةادلاءاوراتل صان رغب اطألاو مهوىدةيار هلا فاريظأ او ا

 ىفتارئاهنا ن مىورامو عوضومهنارح>نيالاقف ةصاختسمبلا] 1 قتازنامنانمىورانو |[. نرسل
 اهيلعهينيءت_سامللا:هعجد_فوتثاوكبوسش كن املا لو سراب هااولاق ةنيدملامدقا_!هنالراصنالا لإ ىلاعت هلو -«مأ

 ةداتقدج رخآام اهون تبدسؤدروام ىوقأوةيكم#. الان اهلطم وفيعض هنارحح نبا لاو تازم# هارقىف(ىلرقلا ىف ةدوملا

 اهلورن سس ولاوام ل صعاذهو تازيثهاطاعتيامىبعارحأب لطي اد#لعلاواةنيك شملان أن ءأأ هيلع كلك الل ةىلاعت
 راثااع اد ةأرعا نا ىن اك .ليلعتىف رقلا ىف هاوقىفوهفلاخ رجح نباهدعت ىذلاوةي كمة الالي و الاارسأ خيلتلا ىلع ىأ

 ىلرتلا ناكف 5 هفرعم ق واءتااريدةتانز وجناةفصو أ لاحو هوة را لا ةمورل اال ىهوأ ثددحلاٌةرهىف ىقةدوملا نك ىأ :دوملا

 3 مح ولصطةمهنا ليقف عطقنموأ لصةموه ل هءانثثسالا اذه 0 را اءاو »:ةدوااقرط ٌْظ نهم ة.هزالهبارقلا

 مالسل اوةالصلا مييلع ءايدنآلا الط ةنموه ليقو ؟.اوهنرحأن ممتاالقللا هن هاوقيةخوستم || قرصت؟الانأو نييئاحلا
 ال_5 هزاع ار تالا كا دار هىبرقلا ىفةدولا كر 55 اى علاؤ | ا هال ري ادار او كةحيصن

 وهو لامتلاة اندخو سم ى.هقرافكل ارش فاشكةسال تازة تامل ةىفوخ سنه 0 بحق مو 5

 هتبارقنال ةقيقحارحأ تسل ةدوملا نأ ن عفا كلا ىفام عاطقنالاد_ضعي وةيندما موك ىلعمتيا اودهتتنااضر امكماع
 طمنربىذلا م لا لا نم حوريشلا ضعي فاه قانسلا ى ختقموهو دوم معمر 1 ءاصوم 0 0 ىنرصنو ىتعبامم 6

 هنأ ارقمهبفإسوهيلعىلاعت هللا لص هاوالا شي رق َن منطي نكي لهنان مىر اخبلاهجرخأامهمااكهن ل-هأ نع ىذالا ءذدو

 مو زاذا رن ىرش عزل اهرك ذا مم هيقو عيحصي نسل يعنون هجرخأأك ىلاعت هللاهجر فذصملا هرك ذامال يام

 مْرلامو لمعلابالا ق>:_سرالام هنارحالا نمردا بلا عذ لم عب نول مارأ هنوك ىنانيالدحال ئثلاصتا
 رهاظلاىلارظ:ناف نيود ولازاوجىلامهضعءب بهذو هيو لمعللم زالباوثلاو ع ا

 هي" الاهذ_هىف دارااوهوال_ص7منوكب اهمزاولةدوملاب وأ 'يثىلع_ هر ام قاطمرحالا دار ملا ناوأ
 لوزا مركوعو حال وهافانمال_:ىرخالاةيآ الاف قاملاوهوعطقةموهفهتقيقحدي .أناو
 ةدوموأ هب راقأ:دوماماةدوملان أوني- يجولازا وحه_:مذثلل رهظدقو جيتل اه دام: ديزاذه

 هضرخلا مل--ودم ١ لاعت هنا [صوهو هنامألا اداوذ] اسرلا يا دي هرحأآ با طامو ضعبلا مه-طعت

 ىوذى رعلاو هتكوشةوقودعاس اهرثك نهاريفامل هلاعمت الم ياما وو لس دهىلع

 ليقاك ةديعبلاوأةس رقلاةبارقلا

 ىبراتأن ماعلا لك و ىدالب ه: اهلكو بارتنمىبصأ ن اكاذا |

 مالكف



 مذ/

 | هل قرك دام مي حلا دنعوهو "وة:قريمضأ اواهلكلاوقالا ىل ءلزنمىلاعت هلل ' هجر ف دملا مالك

 قةحتلواب هفطعيلو (هنوكد) لاقفءذاشلا عتقلابةءارقلاهيجوتىف عرش هيلعرايغالف ريخاللوأ
 بصالاوهنوك-ا هلوقىفماللا لو دم ىلءافطعنوكي نأ ه#.ءاءز وجدقو لبنا رقلاو نيينعملا

 وتقل ىفهياعرصتةاوهرخ آىلا ةياهنهاوقهممخأ دتممهنا ىلع عفرلاو نوملعتو أ اعال و ءفم ىلع هفطعل
 اذإوهذاشلا ةءارقلا نايبل مالكءادتبا نالددي ثةةياورلاو ةياددلان اذ هله جوالو مهضعب هدمعتساو
 تاغطاعملاهذهوءافالمتغل اةءا رق ىلععانب ىأ ( حافلا ةءارق ىلءمهاضفأو مهعف رآومهسفن أن م) هرخآ

 هنالول_ضقو هكرشةدانزأ مظنلا :دافأو لهسد فرالا و ةبراقتم اها عكاكاهرسفب نأ كلوقب راقتم
 املعمهنوك ةءارقلا ىلعىنمملانا نهيق ههيلعدرد الفهقالخلقاعمهوّيالىذلا ىلاعتهّنلا نمرامخأ
 | عنوداشلا هءارقلا ىل ءىجبتي الفاعطقك ل دكرعالا نأ ن ممهوتامالو ءل_ص أالمظنلا ىوذ نمادأ رعود

 اهمدقاذلفاضيأ ةرئاوتملا :ءارقلا ىلع يبه هنأ نمل سيقاماذكو لب وألا عفدي و هنوك عفر ىل درب
 هءارقلاهذهىلعةباالا ا هتنمضت ىلا ل لا ةفصلاوةءقنملاىأ (هذهو) عقدربغب طوقسلارهاظوهو

 ةياعرلثينأ لاو ةيسقنالا فصوالةراشالا نوكو هتنمضتامرابتعأ,ةب"الاهذ_هوأنينئارقلا ىلعوأ
 نكميادهوهنمدوص#ملاء> مودا (حدللاةيا) ها عادربغ نملد وأتلل جاتحا ل باكست املا

 بسنلاو سسحلاوللعيحدملاة ان ىلوالا :ءارقلا ىلعف طقف ىفاثلا رهاظا اناكن اد نيت ئارقلاىلاهدوع
 مهئسام عيج زاح مهعيم < ل_صتا نءؤكلذ نم اعونةليمق لك تزاحدقو ساملا فرش ب رعلا نال
 اناقاذااذكو مهتم هنوكددوص ةملاوهاذهو م ولك مهنم لجأ !سوهيلعهّلا ىلص ناك-فمهتنسلا ةوالحو
 ىناثلا ىلءوهونو نالث ىب نموأساذلا نمد_>اووهكللوةىف هفالخ مهوثناو سانلاع_.جدارملا
 لجو زعهاوق طةىلعةءانكلا عدن نما هتدافاو مهاجأوهو سانلا سفن [مهنالةي املا ةياموه
 ممن لدعاذل واعز التو ةناو تناك نم غلبأ هناف ءاملعلا نمنالق هلوقو نم-:ناقلا نمتناك

 وهو حاتفملاح رمش فكل خبال كلثم هاوقك ل__ةدال هيف خسار مدق داوره-فاصتتا عمهنا هتدافالزحوأهنا
 هلعج نود»ري مهناهمبسوا ديكو تلم ظفامحقت برعلا هترابعو بستم ىف جنبا مالكن مذوخأ
 هيف خسرت لو هعضوم4:مىاعل هدحوهشناكولوهلاديك ونو رماللا دن مهفاصوأ هذ هةعاج نم

 كلىأ ماركلاموقلا نمتنأ ناسنالا حدمىف موق هل ةموهدضملا هلاةّدن اه لع نمو لو همدق
 كونب ىخيف لص الولوأر يغنمهيفاليخد تساهب فوغحم هاء مقمتن أو لوأو ةقباس ل ضغل ىف
 هياولدعرمظ: ه.فادوحومالوهفلسا هيفاعبات نوكي نأ زك ملوهللا ىلعءانثل اىفاذهل مدير الو 4ع

 اريصياعيمس هللاناكو و2كلذو هإت مث[ ناكةهيلعاخسارواعدق لعحنأوهو ثلاثه-جومىلا
 نالمهقرشأ نمهنوك نأ مأ مالعالااذ_هنم مهفيهناانهحارشلا ضعب لوقف اذهتفرعاذا ىسبتا
 ه-يلعدريالف هريغلةب_نلابحدملا ةياهنوهو فرشالا نمفرشأو هفهللا ل وسرو هو فرشأ ناك نم
 نمهدسالف اوهتجامسعماذهىلا رظناوْدب سيل ىهتنا حدملا ةءاهن سيل مهفرشأ ةلجنمهنوك نأ

 قاكليضغتلا لعثأ ىلعنملوخدنأ لءاو# هاناقاميقءاضرلا ني ..عبال فاصنالا نيعب رظناو هسداقا

 |هريغ ىلع اهتدايز ىف ةبترلا فة و تسمو ضاوةعاج نوكس نأ ل والا نيهج و ىلءحارفألا سو رع
 لايف عاونالا لضفأ عوننوك« نأ ىناثلا ا هتوافت دنع الذل اةءالو لضفالا نموه اهم لك ىف لوقف
 ىسهتن |هقيقرلاهد_هكهبنةة تفل ةءارقىلع( سفن ن ء) هلوةىفاكلضفالا نمهناهنمدرف لك ىف
 ف رشموق فرش نم زا: الوالوأ ل-سوهيلعدللا ىلص ىنلاموةحدمديفي اا هلاقأم ىلعاذ_هلوقأ#

 هللا هجر ف: هملا مالك فن الم قاماذهن مس ءأو سفن أ هناقدانمدقأم قاف ىذالاك هدا رفا عيج

 وه ىلالاق (هنوكو)

 مرهاظلا نكمل عفرلاب
 هنا ىكدلا هياعرصتقا

 هإوقىل_ع اًكطعرح ا

 هنوك ىعموهو ىعملاو

 نم) مالا هيلع

 انطنما (مهف رخأ

 ايسحىأ(مهعفرأو)
 ةحاخ :ىأ(مهلضفأو)

 ةةلاءارقىلع) ةداحو

 (.لهو) اهيلععام ىأ

 (حدملاةياهن)ةبقنملا ىأ
 ةهكلاهذه نمىأ



 ل
 ا ا لت ل 2222 ري بيسي

 | ىلا سم :ًاوه كلوةنال حد-لاةياهنت سيل ةءار هلا هدهىلع هد الاىفامنالارهاظ وكلا

 نمتناك اذا مم .اكاو مال_بلاوةال_صلامييلعءايمثالا لمي ايا دعا نإ مدت :مغلب امولضفأو

 دا رهطالا ءامخ ه.فنآرتلاىف يدم هاما رك ةرالاخ اوقات ةيضيعسو هادم |الديت هب

 ىضخقيو هل ل_دخغال ىف:صملادارعىلع«و هو ممدع عمهنأف هرظناف ىح ل 4ك علامم

 قاغيس | هعرءالضنلا صعتلاو(هسسن) دف ) كيا هول الان ءلودعا,يفةن الانا

 ه4 رعلاداضل ابوطن نمىأ (شيزرت نمىف' كيدد اًضلانة ١ قطن ع نمحصفأانأ) ثندح ىقانههي اع

 احر 27 شت نر نا ير هلا عيضق أ مه ةرذلا سيرف نم هنوك نم مزا.الو ولجأ نمىبععدب.بو

 رك ذامدعبلاقعماوجلا عج حرش ىف ىفاروك- ١١ ل_ضافلاح ارىد>انامزهيقتددر : دةودحاصقلاب

 نمع_صقأ هزوك ىذتقيال سيرة نم هنوك ناوهو ىوقرظن هيفو ل-جأ نم ىنءعدبن امتد
 ثيدحلارخ آ كرت همال لة غىلعةل غدد هلوقأ مذلا همسي ىذلا حدملا نمريغىنععاهما قكاف شرق
 نمىفادين مدآدلو ديسانأ) يفارلا ثداحأ ةرخت فرج - نيادححت ىزلاودعس نر ؤتيبرتوهو

 بول ملوالا ظفالاو ماب رعلاحصفأانأ ىور و( ةرهز ىو ؤتعضرت_ساودعسىد فتأ شنو شرق
 هنال قدقناهنا نعي عصي لقداضلاب قطن نم عصف انآ ماودع-س ىب ف عضرتساوةرهز ىب فاشن هناق

 هناا قوش اعاد >!لكوني>يلملانيناسالا بازاق مهحامأو ةرعلا عجم ا .هنمأ اسقف

 هنوك الواد. غ٠ الهناق4_مقاد:مالاد:مهنظام نا مث مب را عيجىف حصقأ [نوكي نأهنم مز 9 0

 هلل ىأ ( هه_صو 2 لل

 ) - لا و هناحمس

 نم أوو دعب ءأ مضلاب

 ةدي»فاصوار) 5 عن

 (دماح عه سلع ىثأ

 ىععود عج 7:

 ىأ( ةريثك ) ة هم

 لعصر نعل هدد 5

 مهتلالدىأ(متءاده

 هدا رادنلا للف
 اقرا أ(مهدشر وز

 مهرومأح اصيب ءامىلا
 2ك ردا ماكحالا نم

 مهدايقناىأ (مومالساو)

 ثداودلل مهمال ساو

 نسب رسسإوتا ةيئوكالا
2 

 تاناالا: نه هللاهر مساق نبدجأ باه شل انخ يش نا مث هئمرقام يف عقود ةق شد رار ا نمعصق

 هيفناهل_صاحاىلالجالاراصتنا هيلع بعصتلا ىفهتداعىلع.د :وكاروك- !امزاكر 0

 هفضو# | كدحض: الو يرطت الذمغنرومنطا|ىفدازو ممم مص أ اواهربد دريم ك هلة موةردتم لج

 ىنناو ات هيلا قزو>لا ىلع:دماحوأ هدو < ىأ (ةديج فاصواب) روك ذا مالعالا دعب ى آ(دعب

 نس .هلضاقاا منعا ىرطضا ةلضانال !!ىف ىرح هاوق ىف [ئءاغلا ى ك4 5 مهلل-يق (هرعش كدما> هيلع

 زانانات ؟ىفماللادبعءنباهد وةاحنلا هلاك مكدحملا نود انعألا بييرتلاة صولا ومالعالا

 نحال لا مدريغل عج رب سعاالا ىخارت ةلاديةثال مناهيفبيعرتلا نال ار | هم نأ

 ةفاكلا ةميظع ةمعن مهفرشأ ومال اوةالصلامهيلع ل 35 ل- سرلا ةدعب نالو ءرلا تواعتللا 5 لاند نأ

 روكذملا ب يةرتلان ادا >نلاهلاقامهجولوق:نأك لو تتار ءا ا 1 ا ارش لة نو املا

 هاوقىف كلدبهيلاةراشالا ف ىرشزلا هر رقاكديعبلا كح ىطعي ظافلالا نم ىضتقي امىلءناك ا
 هريغر اشعابوءاقلاءهرخآر ا.تءارهقطءزو دمر امهم لكر ك ذ دام نا ىلع هيق سد رالباتاك- لا كلد

 ىعف صو عج فاصوالاود يك أنالسسأةوهفلقيل م ح صوأق قا لو هولاقاك مشب

 اض ١ اهيدووحلا را كالو ىلانلاوهتاداعتدر لت يدع دج وردشال الاد فوصوملا

 تناك اهنا عمةباط#لا ماقمىفهل_ثباعيالوةد.ملا تاغ_صلابفصولارباخ الد_ماهللاب هانثلاو
 هم ضال ىفاذلاوةناالار هااغاو قباظملوالاَو ماهياللاعةدورثك ل عمجهبةعةلةعج ف اصوالا

 ةيئاسنم (مهمالساو مهدشر و مهتب ادهىلع) سوه ءاعىل عت هلبا ىلص (هصرح نم ( ىدح الامم

 رظنهيفو ءيضي نأئثلا ىلءعشل اوهليقو هرشلا طرق صر اوهدع امو فادوالا نماهل بقا نيم
 ءادتهالا اء هاهمدار ١!ليقوةهل_دوملاوأ اقلطمتلالدلا ةءادحلاو هيكوم دبر 1 اطعااودشا:هدارملاو

 هيلاةهوعدإاال ناالا ىلاع ءاد_ةهالا اخوان مةرعاشالا هلاؤامدار ارا دكر

 هتداعىلء ىلا ةوعدلا لع سيل !سوهيلعىلاعتهللا بصد_صرحنال ةازتعملا هل !بهذإك ةعاطلاو
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 ناودثرلاو اهدر<الاهريث أت بلطدارملا ةوعدلا ىلع إو هيلع ىلع هللا لص هصرحو هدقام ىذدالو

 فطعلا رهاظهيض:ةياكاهرياءةتلانطابوارهاظحأل_صلايهريسفتىمنيفةءادهاوهفىغلادضنأك
 ادشرمهخمم"سن [نافىلاعت هلوقىفد_ءاوقلا ف لاقهللاهج رمال سل ادع نبا ناوهو ثحانههو

 تالماعملاوتاراجتلا تلط,ددشول هنالوطدبامو هفالخر هظي ىحرمالارهاظ ىلع ىنت ماكحالار ثك أ
 ملال ث يح نيدلا ف حالصل او لال ىف فرص | نسحد_ثرلا ىف ةيعفاشلا طارمشأ ىلع ل كثر اذهو
 مهتاتعالو بقوميياعو مه كهلاو زيلو وحلا ةل ماعم ىلع ندملسملا عاما نافةريغص ىل ءرصنالو ةريمكد
 ىلا غاباذاةياهنلا فلاةهناقمامالا نم بجعلاوهورك ذام ىلع ]دئالةي“الاودانأ, امم مهابادهو
 عاجلا فلا ةةئالث هوجو ءاهقفلا مالك دردقلوقأ# هنعرجلا كفنادشرلا فل اا مهنمدجوملو
 حاصملانم دسفملا لعيهللا ودسافمهمالاك-فهيقمهعبق هنا عمهلةياهنلاماللك ةضقانمو نآرقلا نو

 سانئئساة."الاق طورثااوةرمشالب ايندلاو دل حالصوهو هتةيقحودشرلا ىنعموولاةىذلان اع د

 ىذلاوهولاارهاظا رظنلا هل” اه هتاراعاروهظد.كلذوهرا.هياوهساسحا نورمسفملا هلانكوهودشرلا

 اذاوهل بقال رياغموهو فورعم مالسالاو ءولاتامنيب ةغلا الف ةيابنلا فهيلاراشأ و ءاهقفلا هيلع وع

 قوهو حدمماةمماقملانال ةن”الا اه 0 مةفصل | ءذه مدة نصملان ال -يقهنا مشواولا,ف طع

 ناف د نيماقملا توا ىلاراشاف مهلاح هيلعز عي هنوكوهونانّماللةي'الا قايسو لك أو متأ صرحا

 دصاةمردترب دف نئفتلل فالك انهامو ىقرتلا ىلع ةب'الاكل_سماناق مت ص رى ةنملال يق
 ةء الاؤ تمدق لس وهنلعلاعكمّسا لص ةلصر ل اف م دل تناك الل اةيوأهرظنفطاو نصملا

 تاذلابدوصتالا م.ةهدماحلانايب هللا هر ففن_صملاءاكحا ملف هرعأادّتب ىف هلاحن اوبل مقاولا ذو ىلع
 هيلابهذاكمهناد حال_صونااللم_ءادهدمالك ىف صرحا ىتاع:ملعجدهنا مثدجلاهبىذلا

 هضعب رسب نآرقلان اقمهادهىلع صرنا هب الاهل هريغىف هاو ةلوهيلعقايسلاة!الدل نورمسغملا

 (رك-ةنعالهلاءاشواو )ىلا عت هلل الا تانعالا نم ( مهتنعي ام ةدشو) تاوذلا,قا»ثيال صرح لاو اضعب
 هنتعاوهتنع لاقياولاقفةغللا لها مهتيثأوهلباهجر فن_ملا مالك ىوراوبنملكد وتنعتلا نموآ

 هجر هاوملابحاص ضرتعادقوكالهلاوداسُلاو مثالا ىنعمء ىحيو هيف عوقولاوأ ةقشملاتنعلاو
 ىلااىلعر ور ىلءفوطءمّةد_ثهلوقنااهرهاظنابدذ_ هن اهعحر فنصملاةر امءىلءىلاعت هللا

 صرحا ىلع فوطءمرور# فاضمريدقتب هنا ليقازإو ىتعملا هيلع ميقتسالو صرح ابت قلعت
 ه-يفةحاحالن كلو ه_صرح ىلع قوطعمل اتاك وهلوقأهرخ ىلا ةدشة-هاركوىأن ع رورحما

 نم ىب_عملانهسفنهاأتهو ركمهناهداريفهسيلعقاشسع_صدهناهيلعهتد_ثىنعمنالريدقت ىلإ
 نكماو فعلا يلع ىف ]سهاوملابحاضصو مهرضيالهتهارك نهوم بث. | دهىلعد_-طرح

 هلوقةزعلاوّةد-كلا عز :ةدقوهيلع فوطغمة ين الا هيلع هتزعو هسيفعقواميفريدقتلاهعقوأ
 ريدقتلاف ةيلوصوللازاوحىلاةراشاروك للا ف:صملا]وةىقوةيرد_دكموأ ةلوصوماموهيلع
 دارملان ىلا راش نص لان ن مل.ةامف فيع_ضرورحلادئاعلا فذح نال ه.متنعامال هومتنعأم
 لاق هله>والامزال* ناو ناينعملات واف ةيف ك-ةنعىأةيردصمام تاعجدةوه.رمثنءامةي الاف

 ىدوعت | هلمكحت هيلعو_ث.اميك وتنعلا دعك وأ -ءآ وىذالا هلع ل هدأ هةنعن حابصملا ف

 مضبىد و رض عراضءةمجعملاداضلا مذوءايلا حقب رضي (مهارنأو مهايندىف مه رضنو)
 اكاهيزمهنا هنظا هركنأ نا تفئابالفهيرضأو هريضأ لاقي هنالرضأ عراضمداضل ارمسك و ءاسيلا
 ةرامعق اك ىرخأوةرخآ هل اقم لاقت ايندلاو ر رضا ىفدعقوأ هر ضأو هرصأى -عموةيدعتللز وك:

 ) ٠١ - لاقش (

 نم (مهتنعي م وز

 ىأل .عفتلاو 'لاعفالا

 هنوةيط,الو مويلع ق شيام
 ىقطيذ (م-مرمخيو)
 رسكو ءايلا مضب ةخسن
 حجري غوهوداضلا

 قةدئاز ءابلا دوجوا
 ىحكدلا لو-ةو هاوعفم
 حيمص ريغ هد ئازءابلا نا

 هنو هرب سومأقلا قف

 هطيصنباوصلاوهرأو
 ريدقتلاو مضو حتفب
 مهايندؤ) مهرضنامو

 مهارخأو



 نم وىأ(هيلع هنرغ 9

 ىنل | ىلءمهتنعيامةباغ

 مسوهيل عىل اعت هللا لص

 مدعام هيلعريزع هأ وعل

 ءاعاع ىوالا ناكو
 اك قارا علا تن ترثلا

 ةيضقمدسةينأب نضال

 لو#» ؛ مد كاوعرللا

 0 -ر هك 5(

 قد مهريَع 95 مو ىأ
 ةغيصب مهتم ت2

 شيا دارا اهدار ءالأ

 قارغتنسالاى د رشمات

1 
 نمقدأ ةقارلاو م->ر

 توافتلال علو ة-جرلا

 م راو همم 1 اعل تسنح

 ىأ( ءاطعأ مهدات 5(

 هئامسأن منيم.ا )هللا

 هنودو عامشالاب (فؤر

 تبعك لوقلوالا نف

 ىراصضصنالا كلم نبا

 ابر عميطنو ايمنعيطأ)

 (افؤرانب ناكنجرلاوه
 رب رحلوق ىلاثلا نمو

 اق>هياعنيمل !ىرب :(

 (مي-رلا فورلا دلاولا لعمك
 0006 6 م>و)

 ةغيدص) م رتسلا

 ننارخم الان لد عملا

 ىلع امهقال_طازوال

 هنا>يس ءرمع

 ك0

 لااا أ 0080060021 2:54
 هنقق (ىزحو ىثباوك-كأاعا) كافت هلوةل ريس فطع ةدش ىلع فطء(4 لع هتزعو) [ دا

 لاقأك قدو بءطداذا اذك هيلعزعن ههناوةن ”الاقر دزعرم هن ىلا :ر انا

 انهابتسانم مدعل اهانك رتةغللا بتك ىف ةل_صقم أن اعمداو 2 ىوم نمقراقنن اان لعزع 5

 اا ةردا_ال سك عهنك-ا هتدشو هتزعلوةيؤرهطالا 02 رخو. نر 14:طعوريسفتلل ىسانملا ناك لبق
 ناؤهيلعىف عزام“ الزعل اريغةد_ثلا لع4ةجاحالو زا زاطم ::الا تنع نم عمأس 6 ؛ ىحدار اادمكعي

 1 هصرح ىلع فوطعم( مهين مؤشر )مل سوو 4 .اعىلا عت هللا ىلص (هتفارو) عزام" هلا ىفانيالرمسعتلا

 || نعزاتةلاز وحي 5نمىاآر ىلعالاة "لاف عز زهالو عزانتلا ىلع هل-_.قاعىاعةمم_هنموعهأوقو

 تادكافكولا هلعدت ع نهوىذاقلا هلاقأك ةرطص علل ل 25-541 وثيحة_جرلا عمةفأرلاو مدقتملا

 ةةيللار ىطاقلاةنارلا ع :ءمرلص ناللد ؛ (اهوعدتا هم :ايهروةجروةفار) ىلاعت هو ةكوشملا و

 0 علا ءادعقمزلك هآدهشإ توري او فنعلا| هلباقيو

 ءأب رك الو مه مك تورب.ج * هيف سبيل ةؤأر كإمهكام

 ١١ تنك ىف مهلوةمهرغ عدلاو ضاشمالا ل هسا ال نكاد ا[كماعنالا ىععةجرلا ىلع ّماقاذ اذ
 قى دورا نكح قسبلقلاةقر ىنععمهمالكق ة-جرلاوهريسغو حاهعلا فاك ةجرلادشأ هن ًارلاةغللا

 ىط ءرقلا مامالا تيار مث حبلا قيرطياذ- ه تاقدقواهت ءاغلاراظن هتداراو اماعنالا ى :«عىلاعت هت

 هر ودق هوعبت | نيذالا بولق ىف انلعحو ىلا عت هنا لاتهضت امىدسحلا ءامسالا حرش ىفلاق

 ا امادها ثلا ىئةجرلا ناهبمسو ركذلا ىئمحرلا ريع اعف انضر ناذتسر 5 ذثيحو ةهياآلا

 أ كت نمءةجرلا لص ام ىلءاندنعقاطتةئ ًارااوهّت> احو هععضوه* ةاق نمموحر ما قىندعلصخت

 ١ ىلا عت هللا تدم ى.هتناهقطعين موهغطايداحىذلاو فطعتملا فؤرلا مياشملالاقو موحرملا ىلع

 1 تح هاوخدو طقؤنينمؤلل نا هدا نفر غاطريمتصال عتمؤمقف اًضامت نا وصلا ُهَق اومىلع

 ٍ ىلءنيمطاخلا رو هلع ل اعتهشلا ىلع مروه نا عتب ع !ىلادوا زف وناتلا هأوق

 ا ةفاضالا نان عف دشلاعقدو ل 0 ءقاانييطاخغان اب لوقلا ىلع ىد اهلكلاو ةآلا

 ١ اذ_هتاغل مهلاوولوةجرلاوةقأرلا ةلعنييبل رهاظلا ىف أو نويطاغلا م ه نس ذلا نم .قاابىأةسيناي

 لاعب «نأىلوالاوهتك كروهد_عب والو لوالاهجولا ىف ننموملاريغ ركن ارحل 5ع

 |١ لءقلا ميسو ةمالاوأر ك٠ نمىأنيبط اذخاكم 1 اا نم ”موهقم . ىلع - ةاعريمضلا

 هلاغيرش هنا 4 ”الاهذهؤف موهماعىلاعت هللا نمدصشاو ا (هاطعأ) نكنلا و نيتكاوح

 ريخ هنأ ىلع مكنللهقفاومهعفرر هاظا | (ميحر فور ءئامسأن منيمسا) مرفاعلا عد هلل ا ىلص

 ْ ل ل ةءهيصنزو#و م>ر فؤرامهىأر دق أدت

 : دار اوةقمشملاةؤصلا لد اًةياموفرح اولعفلا ل داق دامو ءلاىنءءنو كي مسالاوهث امسأ نمل دب هنا

 هري-غىلعو للا ىلءقالطت ىلاع معلا لاب عئادبف ىقوالمأن اك ةفصى مسموتاذىلعقاط» :امانه

 ار الث لاوقأامرمقة قو سكعلا ىل !ءوأهريغىزا ادعم هبا ة- هيقح ىهىلل-ه

 تل !ةناف# لولا

 ملعو ىحك

 اءقلاىلاليمه.قدرخ :[ىلاءاطعأ ىلاعتمللا ا د مءاريسخالا

 : هريغ ىف ةقيقح هللا ىقزأ عاهضعب ؛ وروءااك ا5 را دع امسالا صعد والقنوال-ةع هأ اوامحعص» ف !

 ةيعضولا ةقيق لان هر تأ قوت اًضقلا ىتاقو كلل اكلك رسكعلاب وأ 11!اةقرة_جرلانال م>ر5

 مدعلا ظ ظوا اك اريشاءك عشماجتا لبق فوهم عر اها .فرعلاوةيلقي لات حدب ل كلذدار ًاولوهيوغللا

 | هيغىلعىاط» ىلاعت أ مان مثك تلكّنأ: ىلاعتهللاهحر ملاز غلا نعل_-ةنوىنعمىفامهكراشت
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 ا 00 مسوهيأ ءىلاعت هللا ىلص هصااصخن ماذ_هنوكي فركو اهريغ عو عسمموسو رك 1

 ىلاعت : هللا ىبص هل ه3 هللا ىلءاهس لاس تلا املا ٠ نمىنهىهلامهاطءأىلاعتهنا دا رمال

ألا ل: ؟ الا هحولا ىلع نك./ناوامهج ورهقالخاب| ةل+ شمول ءحاك هتاقص ضعمسام احم مسوهيلع
 ىتر

 م وهج 1 هللا ص هكذا! هنادوقملاوم ارح١ معلا ىلع ىلومالحاصنأب لك ليقاك ةّرعلا ب ان

 ريح خانم ريسقت لَو ءادعامممزيع ىلع لادمارك | ىتعاخأ ممءيلععل جل ناد هكل) هعصوْنآ ا

 نم نءمسأ هئيمستب ملسوهيلعىلاعئهّللاىلصدصاصت+اهجوامتاةناذ# ريمكتلارحبلابىمسملا

 ىلعالابو م رك لودسر رهف ىلاعت لا ة فاي رم ا اوةالصااهيلع يدمومىمسدقو لا ا

 هيلعلم عمسشأو 6 اح مالسل ارولشا حر دأ|ىم سو نلعالاتن[كن ا|ىذتاإل لاق ُثيح

 ةصوص#ل |ه>وتاقو ملح ىرخأ قوماع مالغد هانم د ل4 ة.آقلاقع ةاميلحامب لعماللاو ةرادصلا

 ه ع:1لا ء«تهللا فص وى الا را مهدد ولا كك ءالو عا رقلا قل صمم قفودح اوك سقاعمامهداربا

 رثاس فو ةهتسرنأ واسوا .اعيلاعتشلا قصت اكمىلعل م 1 1كم 1 ىف

 ىقاما رركامونر 1م تعتو لا 2 :امسابتمت اثم > هين أ آرقلات ان" ا: ناملءاد# ؛(همثن) #بنرلا

 عار رعك هارباةموأ هب 0 ول را حو لدقعصلا كى لا قمحر روفغك هلءقام ىعم

 5 م54 !هرضتقت الامهتزعب لعب دقرب زعلانالل وكت وسارت>|ةداوال

 طقس (ىلاع# هلوق ىرخالاة "الاهل ا قذالام هيءاهتخالا ىنم ناك لسوهيلعىلاعت هللا لص

 )م درا 0 06 :ثددذ | نينعؤملا ىلعهللا نهد#ل) وان ءديمةدو خسنلا صعد ن ماذه

 0 نإ ثوعممهب أ ىل اعدل ]الدلا قلل 1 اما مافاهركذاوأة" الا ًارقاى اراك بصالاب

 وقر ورم دمممناك مهةرشأ !ندر أ سو هم لع ىلا عت هللا ىل- ص ْنأك اذاة 5 5 اءاقلاتهذءاوس

 «هضصئاصد+ © نموهام ىرحأ اما

 ريس ص ء 5 4 :دادلاءاسدقو سسردالد اا ور !اح نوفر علمه سنح ْن ممه ست :[نمريشملا ئبارعسُم#

 غالب ءاثالذ لك ل اكادنعنمقر انرادرالزاعلا ين فرخ اهل ىهام ىلع نوح ”الاونيلوالا

 ى 8 :!نود ل ونودحا- ةأعام ىذتقملا لعح نأ قى ب ! د ع ك-ف هيزجعمح حوضووهثت>>روهظف

 اهتاللاك دلو ةفاشالا ف رفا اال فلتر ورك رس الاف ءاوةوأ
 الي هلةغو سمةركنللو داو ةفاضالان الم هونك لاحاذنوكال هل ةمنالال ح_صالا ىلع دثبملا ن مءىححتال

 نهلغوأ اقللم ماعنالان ا وامل دهد_هداموةي" 00 بيل

 دعلا مسا «:هللانمالادو ريغوهو اهاراثك سا عئلادادعت ىنععنوكي و بلطاال
 الوز هلوقل هلع سوهو لعىلاعتمّلا له ىنلا 5 ا زاواقلط م عيبق الان موركش تلال هب

 اذلوهريغنم وتمر نا ه1 ل اعىلاعت هنا ىلص هص؛ اضل نمنال مق ىح ( ردك أع

 اولط:الىلاعت هنا لاقاك هعذصلامد م هنملا ل وقاذإو زاح رد ضرغل ناك نافاضنأ مارح هنأ لبق

 رعاشلالاةكوىذالاو نملاب :اتدص
 لخلل هنا اهمنرك ذو 0 ةعيئص ىلا ىدهأ ّىماناو

 رجشلار مث ىتح مراكملا نم *« اهدغهةساؤاليج عر زاذا (رخ [لاقو)
 رمثلاهءىذوتنأن ادم ثق هعبشن كنم نكهنسشنالو

 وه * ىرخالاة 0 كود حلا لذريغعا طعءو زعمؤاطعو قيقح كلا لا معن لاو

 ىذلاوهىمالاو مدق:كم_ظععان” ونامت ا لاهو )َ الامهتمالوسر نيب .مالاؤف تعد ىذلا

 مودك هي انك مالاههلا ةيلا ا افاوهريغنمعاعسلا انفحأمأ ارةناو ل رعب ,الوستكي ءا

 يعمل مد ىأ(هلثم5)

 1 00 ىلوالاة الا

 ا هللا نم
 نيعقسلا ىدلاوص>
 نهالو مهين ثءيذا)

 ةنآقو هبال مهسفنأ

 6 ثدعد ى دل وهىرخأ

 نذلابرعل | ىأ (نع مالا

 0 الوآر أم ص 12 اا

 ايمأىأ(م_مالوس)

 هقح قف حا 6 نكلمهلش م

 مالس |او ةال_صلاهيلع

 نا و

 ةصقنمو“ 55 و هرعسسل

 مهيلعولت اهما هَ "الام

 انمأهنوك عم ىأ هنانآ

 هنازحعم رهظأ اذيف

 ت ءابخ نم ىأ مهيكزيو

 2 لاى[ ةيعشاو

 ىأ( هاوقو) ةعبرذلاو
 هاوقىرخالاة: الاؤو
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 ةياثكلا نييمأ اوناك مهماليرعل اةمالوأاهو ةوةباثتك نس ناز فزنمهثلم>ىلعنوكل هنافدمأ هندلو

 كك ننال هنو مالا قاطأ مةيمأةمأىلا تعب ثيدحلا قدروإك هلك الاردانالام_ميفةمودغم

 تتكدالو أرق. ىذلاى الا ل-,ةو انياغنام_معىلاعتهللا ىذر سابع نبا ه !اناك بنكي : ل نمو مونم

 نمهلعق نم تكا امو ىلاعتهللالاةمهلشم ىبأ ودلع لا فتن ضدنا مس مهنوكبدأر ماو

 هيلعىلا عثهلل | ىلص هإةزجعمهناوهتمكح ىلا ةراشاهيغذنولطبملا باترالاذاكنيميبهطختالو باتك
 مدقتامةقفاوماضن أه يفو مهرابخأو و مهري -س صو نب رخ .الاونيلوالا ءرهظاكلذ عمهنوكل لسو

 هللادجر ىريصو ل اراشاهملاو ىمأهنان مهمتك ىقهتعنوهنمالسلاو ةالسصلا 1 الاوراش نم

 ميلاف بيدأتلاوةيلهاجملاف « ةزجعمىمالا فريعلاب افك دل لا
 لئاقلا فرظ# لوالاهجولا ىلا ةراشالاب 0

 ىأى أو ىلاىع * ّىرعاىفاءايشالا بجعأن م
 ةعفاش !|ء ءاهقةدعىفارلا ثيداحأ ري اثك ىىلاعت هللا هجر رح نبا امذاحملا لاق هب هدم )#:

 ناك او او رعتلاو طلال سوهيلعىلاع# هللاىبصهيلعمّللامرحاممناملاعت هللا مهجر

 علا الكيمأ ةمأاناثد ,دحوةروك ذاهب الابل دة ءاو امم سك ناك ىوهملعىلاعت هللا ىلصدنا انإو

 ىعداو هيدر ورعشلاد.>نبب زيي نكاوامه سال ناك سوهيلعىلاع هللا ىلص هنا عصالاو سسفالو

 ناف ة هد لا ىف هلق نم هاوقلاه ءلعبال ناك نا دعب هنا“ كلا لعي راص سوه ءاعىلا علنا ىلص هنا مهّض»د

 ن0 كا ومالسالار هتشاو نآرقلا لزناملف زاجعالا سدس موهيلعىلاعت هللا ىلص هتف رعممدع

 ا ثىلأن باىوردقو هنا كلاذمنيح فرعدايئرالانمأو ةرحعملا :رهظو

 اما اوقأتعم_سدقلاقف ىدسال اذه رك ذد هاج لاقأ رد ةواسنك ىد ملسو هيلعملاعت هنا ىلص

 لور لاف لا هنعملاعتهّشا ذر سنن عةجام نيا ىودو هيقاشامةب الاوس كلوكلذ نورك ذ ا

 صرقل اواهلاثمأرشعب ةقدصل اايوتكم ةنجلا باب ىلعىفىرسأةلءلت 1 ءأرإ_بوهيلعىلاعت هلا لكم

 ىلع هلىلاعتهللارادقأ لامةحابسيجأو ةراتكلاةفرعم عرقبوةكملاةءار ةىلعمر دعلاو رمل كم هل :امثي

 وهى ل دوو خ1 | نفشل اى |ربدقب ' هسؤوأةزدعملا ف غاب أ وهو 2 كلاةقرعم مق ريغنم كلذ

 بتكينا هل للا[ يك رد ردن واعمرعأ ال ملسوهيلع هللا لك هناةلظن :21نيلهس ثيدح فواذك
 2 هقيحصب ىوقىلا بهذ ىنارتأةنديعلاق نص نب نيبو سداح ع ,يعرقالا

 نبسنو: لاو ل دقلاَتؤ اهيقر ظنؤةفرحصلا سو هيل عىل عت هللا ىلصءتلا لوسرذخاف

 هدح رخأام هيلعة>4 ا ن رموهيلعلزنأ مدع بتك سوه.لعملا عت هللا ىل_صدنا رغد وأرةرسيم

 نسكن تلت نأ نسكن سول وباتكسل | لس وهيلعىلاعت هللا ىلص هنأ ة يدب ,دحلا عاص قيراخبل ا

 ىر وراسنلا حتفلاونأو رذوأ تقدم لاو ةركم نبا لاقو فيدخل ذتادنع هد## هياعىضاتاما ذه

 هيب تك ملسوءهيل هىلاعتهّنلا ىلص هنالاقو ةميشن ؛اهيلاهقبشوانأ“ كهيؤ فنصو جاد لادواولا ونأو

 م-هدنعرالان اك و َةَةدنْرْلا هومرو هيلع او نعط | ذه ىحاب لاق ىنرعنيركي وأ لاقو ةد ديد ىف
 فاف الاءاملعل كلذب تنكفةف رعملامدعملامهمستو حلا ىحابلا ماقاقةرظانمللا- اهم دقععا“ 10

 دعب ةباتكلا ةفرغمنأو 4 دع او دز وتط لضتو ةقفاقا وح وأ تءاخل امهريغو ةياتصو ةدقي ركا

 قو هثيمأةفرعمدعب ىرخأ ةزحعم ى ه لد هرحعملا ىفانمي :ال )سو هيل عيل اعنهّلا ىص هتيمأ ةقرعم

 ماعم م دقت ريغ نم سوة ءاعىلأ عن هللا ىلص هتفرعم ناو ثددحلا ودب 1 هب "الاله اءوهنزدعم

 ىربناك ىروغلاد#ايأن ا حو طخ نا وىحابلا ىلعهةدراباةك زوغمن ل خول[ نص وزعم

 كلذلٌس هدناف رقد_سوملف :حامو ىقثنالسو هيأ ءىلاعت هللا ىل_صوننلاربقنامونلا ىف ىأرذ ىحاب املا

 كة تت 222-73
 يلاقو
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 أزوعم با ىلءايوثرلا صق مثرقدساو نكس ؟ىسفقن عمدب وحلا تدل ”لاقملا هذف ىداق“ عال لهل لاقو

 ادهلاسهلا ردثو صضدالا ىشنتو ههنمنرطقم تاومسل ا داك: ىلاعت هلوقب رهظتساوكل ذب اهريعف

 ىلأن يىلء ايف 5 !اوةد ؛تاوةصقلان اء اريلاشيدح رهاظن ءزوعم نبا هءباحأام لص ةعوةنإ الا

 ىلا عتهتلاىبص تلا حاصاملاضيأ 5 اريل ثد دح ع نهئىر اخبلاةياور ىف ةودقوههجومللامراكاس لاط

 لموحتدك ةهّللالوسر د هيفستك ةاباتك مهتم :هنعىلاعت هللا ىضر ىلع بتك ةيبيدحلا لهأ لسوميلع

 ىاهلئاواضنأ ١ ةصقلاهذهفروهكملاةءاورهي اعلدب فاست 2 !ارعأس ناك ىب :ءمناىلءىلوالاةياورلا

 ىلصونا ثددحك مآ ينعقش :داحالا ىف اريثك درو دقومّرادلبع نيد تك قود دك ناوهللالوسرل

 هنا ىلءةلو#ثا عاكوه هودو ىرسك ىلا بكوى* أدل ىلا ست 8 رت ل اعىلاعت هيا

 هللاقهللالوسرد #و> ناس ةاك ا عنتماالثي دحلا|اذهقرط ص ءب ىف هلوق ها دهشي و هءادكلاررعأ

 دع نم اورعاب بكس ةهنعىلاه:هللاىذر ىلعل هلوان م ءاحةهعضومدا رافدرا مسوهيلعىلاعت هللا ىلص

 هنامك لاب هملعمدع عمستك هناداربنأل مت ” هرهأ ا ىلع هل جرب دقت ىلع هنانمهضعب باحاو هلدبهلبا

 فان 5ك ١ رفعجو أ ىذاقل !بهذاذهىلاو نويمامهوموتمالع ةلواملا ضعي باكي اك فورح ابو

 6 ” الإ م :مالوسز كيفانل هنو أاكىلاعت هاودوا ردانهلثماندهاشناوب اولا ذهدعب ىذالو ىبتنا

 حرصاذلو 0 ميك زبوةمك-هلاو ناك !!مهملعي : هيأ ٠ نمامييقاملاهل .ةىلاك حاملا : اعد الاوزه

 ةمعنلا متأىلاعت هنانناذي اهله ودب :دحلاح رشل |ىف(ك هتداعا ىلا ة+اح الفري س5 !اىق نمبك اهيفقنملا

 ركل هيلاسهذامامهدحناهجو فاكل |ىقوهنىدلك اكل سوهيلعت ىلاعت هسا ىلص هلاسرأب

 ثءرف 5مبمال اور موف ثعباوانبو اوقو مالسلاونالضلا هيلع مهاربا وعدن ماهل اتم اا

 ىوعت مال الا ىعفةملسمةماهئي رذ نم لعك ن اردد ءوو لإ _سوهيلعىلاعنهلناىلصا دمنا

 هاحا متمالوسر مكيفاناسرأ[ك مالسلاوةالصل هيلع مهاربا يدل ؟,دهأ و ةيفين#ل | ةعب : رشلانكلع

 باطلاو 1 ذآ ورك ذاؤوهواهدعداعةقلعتم ىهوءارغلاهيلا ب هذاك هلق اعل صةموهق هنوعدل

 مويكزب مدقوهتمك ام ام ةدمالاب مكرمهنز مالاكل | لأ هارب هلاوأك هنابهمعم فهي اسلاهوجولا ىلع راح

 هللادجر دجأ ى عا !|هلاقاك امهيقلعفلاودصقالار ما مالسلاوةالصلاهي .اعمهارباةوعدف رخو ام

 ةيدا الا  الاؤتمدقاذافةمكم 4 اوباّ كلا ماعتن .«تاذلابهدوصقملاى مةيكزتلاناى :«.ىلاعت

 0101 فنصاادهشتساواليقنيمامتاانيباقرفترخا اًذاقهدعبالادح تال ل ءفلابو مهأاهنال

 0 ذءدافا عمح5ُ ادملا نمهيلع تلمع اان دوصتلا وأو نسح ناك !مهاراة وعدي" ا

 اع كاش :هللا نمرامح ااذهام ناللاذاكس يلو مال اوةالصلا مهيلعوهيلعنيقبأ د !اءايسنالاةئسلأ

 ءامم :الاع ءانثلالماسو هي اعىلاعت : هللا بص هيلعمباءان هادو ةعممابلاوهديقب .الءاعدلاو هعوقوديقيف ركذ

 ىلع نءىدرو) بات 2 !ادصاقمةفرعممدعن مسانا لهو ىلاعت هللا: اكحناو مال اوةالصلا مويلع

 ءءارقق عب ىاحلالضا ُملانات(كسفنأن مىلاعت هلوقىف سو هيلعهّللا لص هنعهنعىلاعت هللا ىذر

 ه-لعىلاعت هللا لص هنا هنودرع نبا ن ءةيندالا بهاوملاىقفان 0 دضعيونالسر نا هلاقاكع ءافلا سو نم

 ثيدلا ع نمىلاعتهللاهج رفنصملاءرك ذامرخآ ىلا مسن فنانا اقوعتغلابكفنأن مآرقإسو

 مسالزيبع (ابسحوا رهصوامسن لاقل اذلق با ةكس اااذهثيداحالن وجر لا لوهأامماذهو عو هرم ا

 هتقرع اك مل_سوهي .اعىل عن هللا ىل_د ىذذل ا هريسؤ .ةوهرم مش رسل «ىذلاهءلضفملا ماهيال ليضفتلا

 ىلاعتهّللاىل_عوهو ة كدا رقلاةدالولا سنا ةد اهل |قوءانالاة هج نموأ ا ,ارقلاس سنلاو

 عبد 7 ثيدحلا ىف درولك مالسلاوذالصلا مويلعهايسنالار اسك لذكو ابسن قلما فرش :[!وهيلع

 م5 70و لا م مدا هو تت 23557 2 همام كم يت هاجس 5 250522 وت يو د كا جس حو

 الو سر كينانلسرأ[ك
 هلوق ىلاةي”الا كتم
 1 وك ذا ةعاطا ابى ورك ذاق

 ىلعنءىورو ه)ةبوشملاب
 هللامك بلاط أن ا
 هيلعه:ءههج 506

 اك ىأ(ماللاو ةالصلا

 قدعل ار عىلأ نياءاور

 ىلاعت هلوقىف)هدنمىف

 ىأ (ابسنلاو ىسفنأن م
 ىلععاب الابقص #ةبارق
 هحطتو سوماقلا قاف
 الردادي دريدا ]8
 ئواضا ا روصو)
 ىذلاوهو ىلاعت عل هلوق ىف

 ارش ءاملا ندهىاخ

 ىأ ارهصوامست هلع

 باس ىوذ نيم سق همدسق

 مييلاسنياووكذىأ
 اناناىأ رهصتاوذو
 لصاخملاو هن رهاصت

 مرك و نير اجا فيرشهنا
 (ابسحو) هلوقم نيفرطلا

 ناسنالا :دعنامهيدن رأ

 ندلا نممئانآ خانم نم
 ليقولا لاو مركللاوأ
 دق مركلاوسسحلا
 فرشال نع نانوك»

 فرشلاو مهئابال
 مهعالا ناز وكيالدحملاو



 بالا نمىئالساىأ(ىق.[قسل)
 رسكو لادلا نوكسو

 ءادشا دنعنهىآنونلا

 ةدلصلا هيلءمدآ نمر

 2 وىلا مال

 ىلاعت هللا ىلص متاذلا
 (حافس) ملسو هيأع

 بصوقو نيسلا رم. 5

 ىلعدقعالب ل_جرأ |ءأم
 ناىلوالاو ىثحما هلاقأم

 نم طولا هيدا رملا لا د

 الدءرسلانالزو <ريغ
 نا ل_صا كاوا دمع

 زوكالامو انْرْلاهيدارالا
 انك ) اعرش لو
 لكوأدةءوذ ىأ(حاكن

 دصقوأ حك انا:هدحاو

 لدعل دج رك ةغل اماه
 بياغتلا ىلع ,ةاووهو
 هيلع .عمسا ماقالاو

 ةيرمسمال_تكاوةالصلا

 دق لاقي ناالا مسهللا

 لاق اهيلع دءواهةتعا

 اهاك ىو 7 با

 6 اذكو_هوحاكس

 رد لا لعلو ةخ سك

 تان ةهباغا لك
 قاخال ثيدحقو

 ىطمها مدآ ىلاعت هللا

 صرالا كل هباص ىق

 باص ىف ىناعجو

 ةنيف_سلا ىف حوت

 قرانلاىفىففذ

 مث مم هاربا باد

 هلو

 0 الان هم ---

 مو 5

 رز وو نون نوكسولاد مو مالستقب( مدآن دل نم)ةدحلاو مالا وذ كلاو 44

 ىآ بتنا :امثيلاةد 3 رتلابةلصولا قا طمردصمستننلا حابصلاقوهموقفسسنوذوهؤوالا ىأ

 57 انئلاامح» زاحع ءاوس دارو رو

 ءاسنلا تانارةىلع ل هتثي رهصل اىلاعتهّللا هجر ىرهز الالاقودأ ر ا 5 ار اسأل

 راهصاءالووةتالا#اولاوخ الاومأ عالاومهدالوأوةوخالاو نءويالاك مراملات توما كنز

 تيكسلانيالاقواضن أ ةأرااراهص|مهفهتيارق ىوذ نة ور لق مناك نمو: | رااجوز

 عم وناتخالام_هفةأر ا نمناكن موءاجالا مهفهعوأ هي +اوأ همد 1 نم حو رلا ل. .ةنمناك

 ددحلا) رهصلاو ريدا#ملا ف ةبسنلا تريعتسا هنموبا فت هعجوالوأ حا

 رد_صموهور 0 نمد-عدامئ .ةحتفب بس | ومممتجوزت اذاميملا ترعاصورا عصالانيقتصلا |

 00000722517700 نانا نركب مرك لاو بسلا تكلا نا كاقو مضل اس
 كر ركوا

 ةأرملا حكدت ا سوهيلعمل عتهللا لص ءاوقو ان" الود توا ان هلل لا هللا هجر ىرهزالا

 دعوهو باس اد ما الوهلةد_.#|لاعفل ا!بسلاول #تفاارهمقريكعي امهنالا م 0

 انلكحا اقس) مالا ,ةالصا|هيلع(مد آندل 0 فاق سعال ا هودعاورخاق' مسا

 را ال فو ةكونوتلال 55 افاح 2 : اهلك هت قو(حاكدت

 0 3 كا ا ل لماما ف نوكيا مزاد :مبتوبأ ثيح نم لاب

 ل رضا ىفالا نالمعت_سالامهناال !اد_:ءىندعناكمفرظىدلوندلو قايسلا

 تبلق رمضا فيض اذار نامزلا ىفا دل له عدس دقواند معن مىالوسراندل نمءاحوا رضاع ناكاذ ذأ

 هر ادع ىف امك ةياغلاع ع , |ىنالا حا صدالا ماالادنعىنععن دانا نمليقامو ثراك اى ::ةعل ىالاع ايدقلأ

 اذاءالا تثدفس نم رودفل ا ا اعتهللادجر فسح لا

 0 هكااذات ا اًةطوال ثنوااريمضلا اهلك كب او لع وهعاضاوهءامقارأ هاك؛ ؟ همم

 حصأ ىو ىرخالا ىلةودييقتلا ل ئىف فالطألال هجوالق- ةعلا ى :«عناك ن ازا خم ٠ عامنا ىج .«؟ناك نا

 ىلعوأ | هوو حاكلت :ىذلد 8 :مهحاك_:لاداذ_ساو ءهثابأ ال ماو ءاعهلاعتهن | ىل دى الريهطلا |

 ٌئطولا لكى كش اوزامداولابتا ماو لوقت تاكنللا نماومست مهعاكد دسالا قزوحتلا

 لوصالاو عورفلا فدل هثملاو ة!ىلءامهد> أى وأا مويفهقية>هناق فال ااا ىفالخالب دععلاو

 قوأ ىهو4_:ءةبانك دقعلا فو عاجلا ىف خرص ٌىطولاق ةهرالدوعلا ىنععالانآ رقلا درو ل-ق 5و

 نداىد نار معي د قعهيدار اانانهدقعلا سدا ناكاذاو تغنزلاو ىر كضزلا ها ذكبدالاو ةعالم اا

 هات هللا ند ىوب وهذا سوهيلعملا عتهللا ىلصهتعربخأ ثيحو ةفلاس !انايدالان مهريغاوأ ماسلا |

 هللا !هجر ىزوحلا نيا نات[ كلبك حا شس || سند نعمهماحرأ رهطونن ثاعدفالساو كاس ا ل

 نك الا نات يعش بعشتب لاب -هم قدمةءرطلا ماحرالاىلاةره اطلاسالصالا نمل ءافزا 00

 تناك مالسلاوةالصلاهيلعل ,عمسا مأرحا هن | ىلءاوقفتا ني-خروملاناديسلا] أاذو امهري_ذىف 9

 ته رم دا راانوكينانيعت جاو زد قدع لانه ن 5 لن اثم السلا وةال- صلاهيلع مهاربال م

 نا عاو ْرلا لم ثيفر وحلا ىف: :دوصقم ادا ا - 2 هعز ملا موم١دحاكشلا

 ةهداهشي رهطالان 8 ل[ اطمءان الاؤر وكالهنا تردد رهاظواذ مو اك رو هع ري ع

 ةراهط دارملا نا حاف_كاىلعىاوبأ ىت-تليل هنا نماعوف ةرع بهاوملا قامو أبامو بسام
 هك 1 ل و ا ,كعولوق أ ىلمت لانا ل ولت ةعسوم لاا را ندا

 تاناؤرلا

 لاقو هلآ قوهيق هل الا رم تل ام يفض والت فرس هلاودح د



 هن ( هرب عو ناري ا ق ق2ةورعم# ”ج رثء فقرا حالا ةدأ م رمسقملا مصل اونأ ب ئاس !| نيد وهو( ىلك- !!ئالاق)

 ناندع نيب ورأ همس وكم 5 هنالم هج د ”|ههعي ؛نولك نألا>حفةالاور ا لاهيدارأ لعل( مأ امس 0 .اءىلاعت

 كيفانأن و هرمادعو ةمسوريغو ودعس انساه ام ىلعم داون ناندع نو ءاعامجا اأن ور ةعودحأ

 نا كيو .مساانو» طفت 7 ل

 لا ا 3 95 ل 900 ؟ثيروملا

 يت | علان ر موشلاواذهىننتلا بحاصو ىبحلا اق ةئامونينافو عمبرأةنسى هم عقاشلا|م5تام

 :يماشعالا بهاولا حاس و داك الا كاقو نم“ امو برأ ةنس جر خ دا ةعجلا مو.اديهش وت

 هاو رقازو# اوأةتيقح هس ىلا راق ةين "الاد 8 هكا تنل ءلق لعل رلارلاوه تاكل ست اسلا نيد

 ىأ(احامس نوي ةتدحو أمك م امسجت لسوميلعىلاعتدللا ىلص ىنلل تدثك )دي سأالاقاذك ىن:صملا

 هو هو بالامع مأو ةمعلا وعلا ماك نهمكح ف نءوتادحلا لم ثرام مالدارأ لبق انزلاق در طداتطو

 اذهنمر عب دو النيه راواه سس اللا الا لا اولعدقو هكلذ رراةتالمةيقحملا تادحلا ناذ

 اذهلوقأ «هةكلةطالةر طحالقنلاكلذ نان مح رششلا فاك براقالا ف عقب ملح افسلا نأ ل ةنلا

 سوه .لعىلاعت هللا ىلص هن اهمأ نأ نم ىلاعت هللا هجر ىلكلا نبا هلاقام ىلعر وه.ثملا لات لا ىلا ةراشا

 برعلا نمةلر مة نكت مل قداسلا فخ عملا وقتلماثاذاتنأو هلاقام فيكفددعلا اذه نلمتال هنادجو
 اولعج مهنافدا رملا ىلءاوفةب مهما تفرع ةدالووأ ةءارق !سود.لعىلاعت هللا ىلصهللالوسر ىلعا-4والا

 هيلعامو تس ذاادو عىلاانر ظن نافةعرطتمةقرفتم ناصغأو معش ودوعو قاسا ف ةرحش تدفلا

 رثاسو بعشلا عرس اىلا انران ناو هن واس نا نعال _ضقهيناديامت تاهمالا ددعم اس مهيذامو

 مَ :طاحاو هاتاوهمأم- "0000 مهعيمذل ب رعلا لآ مو

 هحيضوتو مهيوأعم اظعأنماودع باسنالا,ءانةعا مخ مهتافةدعبكسمريغكلذ لثعهبارضاو ىلكلا

 وأ ل سوهي اعىلا ع هلل | ىلص هأ ءانآ مكررا دم الا نماتدحو ها اذاَكنا

 هللا ىلص همس" نادا رخاوداة كالو تار | 5: لع تالا تاعوأ تادجمها ا ةأوأ اماعأ

 هقرعافارا.غدتل )/ةريصملان يعش“ ةاذاف راع سندهسسعملىل.<هقا ارطأوهيشاوك سوه.لعملاعت

 هك 3 .ثالو) ليلغلا شي اعديفدحأت أي وار سام ًارفالمل لات اطاامناو
 ه-هالادا رااوأ ًردةم لع أىرخالاةخسنل ا ىلعوةيلهاحلا له ةخيسن ىف :ناكاسمةخ سن ىفوأ ةيلهاجلا

 سانوأ ةلاهىلاهيفترثك نامز ةيلهالاو هل_هأ ىلع ماقملاو سلا ناطر [كاهلهأةيلهاجلاب دارملاوأ
 هنادا رملاو حتفلا لبقام ىلعواةلط م رْغكلا نامز ىلع نا طتدقو:رتفلا مامأوأمالسالا لبق مى هوك

 ىلع ماعلا طع نم ل أ شالو هلوةفاطعو باع اه ءوخنوانزإ و راعجلاعت هللا لص هبسنىف سل
 عركلااهمرخ نا ابنودعيالةحاك:أم تناك مهنافلد ةاك ماعلا ىلع صاخلا فطعنمالصاخلا

 18 لئاطرمغنمابق لاطأ وانزاهرثكأ أ ارومأح ورمشلا صعب ىفاهحهد- ءرةقاصملاحاكتك

 تنب”رب ىلع فا ةناذك نأ نو ةروثملاهركذ مراكب نيارمرلاهيلعدروأو بالا ةجءزحاك نو هوت
 ندين ,ك[هدعبهتحوز :ىلع اخ لح رلاتاماذا هل ف4 اعاحلاهمياعتن اكامىلعةمب زخهيبأةحوزدا

 تال هدعد و ىو منال سو 4 اعىلا ةشالص شالو د

 سس و ريس كهل بو

 ه0 5

 همدآ ىلاءثانآم 1ع

 ثتدح 0 ل عت

 تاد ك١ (احافس نوي

 تناكام ثالو) 0

 نمىأ ) اعاحادي 1ع

 مداهكثل نادخالاذخأ

 ىدسعأ 12 تلد -

 ند كنا

 حافسنمجرخأ يحاك
 لهأ ردك |نع لقندقو

 راكب ني ريب زكريا
 فاخ هناك نأ هريسغو

 ة-عزج هيب أد عب ةرب ىلع

 قبرعلا :داعىل-ع

 دلو أ نإ ةلداخلا

 هتجوزل عفا لجرلا
 اذهو اهتم نك اذا

 هللا لو_سرنال لكم

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 حاكدت اذ 0

 تدلوام حاغسان ف س
 3 ماض لل

 ىف سغوىل.يسلار 6

 هلل' نأ |ئماراذعا ازه

 اودكنت الو ل وة.ىلاعت

 ءاسثلا نعمك قابآحك.نام

 نقىإ فاك دكان

 1 ١ لبق :لملك

 ءانتتسالا ادمق :دتانو

 با 1 00 هأب 5 قر نيورعنامثءوبأ آد 1 | ركذو ع

 ذأ راو هم :بةنامك تت هذاط نيداتنب رب ىهو هناقود_عب هي ما -ةكردمع نيه رح نسكت :انك ىضلخولاو م اندالا

 ىذلا ادهولاف 52 رراعت واهمسا قاع عد 2:1 حور لاخلا هلا اوعمسا ل سانلان مريثك طاغاعإ و9 هنا 0 رض |

 لقنعأا “ نملاتو حا :بتقم سو هيلعملا «ن هلا ىلص هللا لوسر باص ن وك نأ هاذ اع « ولا بسنلابلعلا لهأن مانخيا ثمهياع

 ةرهاطلام احرالا ىلا ةيكازلا بالصالا ىف بل ةن سو هيلعىلاعت هللا ىلص هلوق كلذرب , يوما فك شوأ هخأد قفا ذهريغ



 نافاليدسءاسو ا ةموةشحان ناكهنا ىلاعت هلوقوانأي ومالسالا لو ىف ازئاح ناكبالاةج وز حاك-ن نأ أ ا لوقف دا 1 0 9 06 ا ىدر سابعنيانعو

 ىن للف و نا هنأىلا نس رسفملا ضعي سهذو تاعاذادادزتالا مناف ةدئازالابيناعمد_ًاوهو لزيلى-عءانهناك ||
 هاوراكىأ (نيدحاسلا

 حيض دخن هلثالدف
 1 ىلا ىننملاق) هناةزع

 لاقدقو تقمحاك: ملسو «.لعىلاعتهّنل ىلصهّللالوسر باص[ نوكي نأهللاذاعمو بسنلاب ملعلالهأ | هيلعىذلاوهولاواممس:سراق:وامهمسادائالّرب ىلع فلخ ةنانك نأ اوعمسا لس انلانمريثك ||

 | ىضالو(اين)كتجرنأ
 لس وهيلع ىلاعت هللا لص ىذالةدجت سلا هايد رهنافديبأةحوزةدقاو ىلع فلخامشاهنأنمليةامأ
 ريسلا ىف ل-صقأك سو هملع ىلاعت هلا ىلص هل او خًاراصنالا تناك ا ذلو ةيراصن |!بلطملا د ءمأن اف /

 قو(ك-ج رخآى>ى“

 ىد» هر كص 525

 ءايدنالا نم اوناكءان الإ

 : هريغنعوهذعة" الاؤو

 رخآ ىلاعم

5 

 10:01 0 7 ب7 بح ا

 حاركنالا ىفدلوامْئث ةيلهالا حافس نهى دلواملاق هنأ لسوهيلعىلاعت هللا ص هنعىوراعدرو اهريغ

 0 مهنا وجارهنعسيجأدق و ىاكل |نعملاعت هنبادج رفحصملاو رك ذاع ممالسال احاكةك

 ءاسنلا نم. ابآ حكناما اوحكنئالوىلاعت هلوقهيل ءلدب و ىلاعتهّللا هجر ىليهسلا لاةامرحاح اكس
 ل_بوهيلعىلاعتهللا لس هللا لور سن ىف سل هناودل لت ىلءلدي ان ئسالا ناففاسدقامالا

 َّق هنع ىهن يش ىف لب هنأ ىرتالا حام بلسو هيلعمل اعنهليأ ىلص د ادا حاكن قنكيملهن اوباعنأم :

 ىتلا ىداعملا نم نٌدئسملوهللا مرح ىتلا سفننلا اول_تقئالو انْزلا اوبر قئالو ف ىفاسدقامالا نآرقلا
 ليحارنيببوةعب عجاك امأبق نم عرش احا بهناكهنال نيالا نيب علا ىفو هذهىفالا| معى سن ا

 نبان ءةتكنلاهذهللقنو ىزعملا اذهىلعهردنتو ىنعملا اذهىلاتافثلا فاسدقامالا هوقفاملامتخاو||
 هؤايلوأثرومهدحأت اماذا اوناكو مالسالا لب ةازئاحن اك بالا ةجو رن حاكك: نا ىل ءءانب | ذهو ىف رعلا ا

 نيرسفملا صعب مالك رهاظو اهركءاسنلا او رتأ كا ل<الىلاعتهللا لزتأ ةاهرك ول وهتجوز حاكم |

 هل-ةنامم مام عفدو هءلدتسا نم ىلع ضرتعا اذلوهيلعل ديال ادقامالا هاوقوادبأ ل الح ن كيل
 دسأ مى هو ةحتاط نيداتنب هرب ىهوهدعب هيبأةجو ز لع ضاخناوةمرزخ نمةنانك نأن مظحاحلا 1 معنوأورازبل اودعس نبأ

 ابيخأتنباتناكنكسأو وهيل ءىلاعت هللا ىل_ص نال: دجن وكت ى>ىثنالوارك ذهنمدأت ل ىهق

 طاغائاوةنانكنس'مضنلا هلت دلو ذة زخنءةناذك دنعةرع نب معتخأ ةعئاطن يدا ْن رمش رب ىهو

 اذكو أطخأوءاسأر قربا اذه كش وهريغدقتعان مو مالسالا حاكضك حاك: نم رحأ تلزام

 هيلعىلاعت هللا ىلد هللا لو سر ىلعءانثلا امية آرقتابآرك ذا ىلاعت سا هجر فنصملانأ لعاو *
 نملوسرك ءاحد2] ىلاعت هأو ةبأدر هنافدياعملكت نمدحأ هيلع ه.ني ل قنأ ب ةرتقاهد رمد سو 1

 وهو نيس.ملاروذللمهادهوةقشملاو تنعلا مهتعلاز أ مهءاحىذلا لوسرلا نأىلعةلادلا ةيآال |كسفنأ أ
 خلاها نمدقل ىلاعت هاوقنمةيل>2ّلا ىلع لدي اةيلختلا نمركذام بة عمن هدب امي فورعم ينم |

 دحأهنمأ دباب فرشب لباتكي نايزالا وكحلاو مواعلل.داشرا وهميلعتل ةمدظع# معزوةنمهنأ لع لذو ١

 بتكلا نأ عم ةيامكل اوةءارقلا ىلعم-ةةردقالب ويم م |نمةزملاهذ_هدكؤرا ع همثح م مالا نم :

 نم اودع ل ب وهيلعىلاعت هللأ ىلسصم ركلا ىنل أ ادهمهمش عمد ٍّ ولفمهن ادلب تسل ةعلاسلا 1
 ىقكلو ىل اع هلوةقامهمعىل أعت هللأ ىذر س امعنب !نءو] هر عافةداعسلل اود“ وم ودلداضل ا

 هح رخآثددحلا اذهىطوتسأ الاق كدرخأىورو(ايدن كت جرخأ ىتح ىبنىلا ىن نمل ان دحاسلا 1

 كك هللاديعوهوام.معىلاعتهّللا ىضر س ابعنبا نعي دنس لئالدلا ف مءنوأو 2 اريل اودعسْئا

 دحأ مركلاو | قئئاغقلانآرقلا اج رتوةمالاهذهريحر وهشملا ناحل |بلطملا دمع نب سابه 1

 وهو بلقلا نمل عمت بلقتلاو ىقأ سك هرصب فك دةوريد رلا نيا مايأ ىفنيتسو نام ةنس فون ةلدابعلا 1

 نارخآناه> واهيفوةنآ الا ىفلوالا ىن-هملاب وهو هلفسأ ثلا ىلعأ لعجو ىرخأى لا ة هجن ملوحتلا '؛
 ك1 سس

 نأ



 د

 | ةيطرف سن امدعب مهدجم قدراهعلا لاوح أ عفصت ىقهددرتدارملان اامهدحأ سامع ي!هرك ذامريغ
 امايتنيمل_صملا نيب كفرصتو ل عنلا ىودك ىودمهلودال_صلاورك ذلة ًاولمممتويبناف ليللامايق

 نيرمسفملارثك أرصتقا:اذ_هىلعوةد الا ءذهىفالا عاجلا ةال_صرك ذي ملهناليقا ذاءادو>سواعوكرو
 ا مل_سوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ءايآ م السا ىلع اهبل دّتسا ول زمتلارارسأ ف ىزارلارصتقالوالا ىلعو

 | اونوكيملإسوهيلعهلباىل_ص هءانآنأ ىلع لدتةدحا.ىلادجاس ن مةرذ لل ةّثني ناك هنا لا ةقهدادحجأو
 بالص نمل ةني لزب ل-وهيلعىلاعب هللا ىل< هنا نمش :دكلا در واماضب اهياع]ديونيك

 ا اميفةلالدالو نب وبالا لاح فهل يصغت أ يسو سفن وكرش لاا مناىلاعتهللالاةد-ةو ةرهاط ماحرأو
 هلوص ىف سل هنا ثدد-كايدارملاو طثاسولا عمولو ىنىلا ىنباص نمهلاقتنا هبلة ةيدا را نالركد

 ه«راعءاذثلاو اسود ما عملاء هللا ىلصهميظعتدا راافدارملاو هاذه نان رصتثد دحلاىفو راك حاس

 ا ىذلا محرلازيزعلا ىلع لكوتق وه وهل قاما زهةةالموهعورفريطإك هلوص ار هطمللا نابهح مدد
 كارب نمىلاكلاوح أ ع. جىفاهلك كرومأ ضوكىهللانال ةرهامش ضخ ك_ءاقت و موقت نيح ةلارب

 نءريعو نيلصابال_ ص[ ىقةرذشنك نا اذهنم زخأىف كلاربولدللاةالصا وأ ةالص لكل تةاذا

 لارنهنادارملاهدجاسوهو هب رن منوكياميرق أ دبعلاناف هتلاىلاب رفاومظعأ هنالدو> ار ةالصلا
 رهظاذهبو امهمب ةءالمالهنا معوت نملافال-ةهماع ىف ىلاو رهاظااءاو”سالنوطبو كروهط 6

 اذ اوأاهرهاظة ب ٌؤرلادارملاو اهريخ انهجوو فذصملا مالك ىئاهلبقالل ةياالاهذ_هةسأ:ماضرإأ
 نفيكف ةفطن تنك ن يح نمكتالاح جوك ظ:-ىأكيلاهّللارظنلاقياك ةياعرلاو ةءالكلاو
 بالسصالا عجن هناريسفتلا|اذهىلع مهوتءاماضأ طقسو مييلع ٌكرمصتي وكئادعأ نمل ظفحال
 مةو مالو ةالصل اهيا عليعمسا ىنب نمهريغنيب وهندب قرؤالفالاو هفالخ عقا ولاق كلذك هيوح ىلا
 رفعجوه (رف_هجاقو) هنعناتي اور هيف نب رسفملانمدريسغد ,ركذاماضر أ سامع نبا نعىو ر
 ماهمأو منع ىلا_عت هللا ىدر بلاط ىلأ نب ىلع نبني سلا نب ىلع (د#نب) هللا دعو قداصلا

 مان نعوهيبأ نعشيدحلا ىو ر4_:عىلاعت هللا ىذر قيدسصلا ركيىل نيد نب مساقلا تب ةورف
 ىلءاوقف'او قاح_سانياو رح نياو نينا فاو كلاكريشك هنعىو رومهريغو ىرهزلاوءاطعو

 ع-يقما اب نذدو امووسم لق هثامو نسعد أونا ةنسىؤوندنءنامةنسدلو هيدايسوهلالجو هنمامأ

 نيد« نيماقلاتنب ةورق مأهمأ نال يترمقيدصلا ىف دلوهنالاي ودحاو ربقىفدعودهدج وهيبأ عم
 هقثوو نعتهج نمسا ن1 نيترمدلو لاق اذكو ىردصلا نب نجرلا دبع تن, امسأ ا همأو ىيدصلا
 ثيداحالاو مهئاملعو تدبلا ىهأءالضق نموهو ىهذلاو متاحوبأو نيعمنباو فاشل ةماو رق

 بهذ ى>ةريثكريك انمهتعاوورم_مافرخا قي رطنمدرتملاذادالوأ ةياورالاةلر .ةمدنعهي ورملا
 سدق:وىلاعتهّللال-ع)ق: اسلابسقلكلذإ هناكوىرخأر زوةرزاور زتالوهض, رعحلا سانلا ضءب
 5 ا وداقن ااذا عاطأ نمةعاطال اوه ردصم مءاةعاطل ا وهعا + ىف عض ةخست ىفن(هةعاطنعهقلخر2

 ةعاطلا ةعاطتسالاوهعواطدةفهقفواذاوةعاطا هعاطأ دقفورال ىطماذا س رافي الاوهغل < ض رمالا
 هندبو مهب نوكي نأريسغنمىشياك هتعاطا نعةيرشلاىوةلازملعلجو زعهناىأ هردقلاو
 تناك اذإو هنودوه ن مىل ضيفي هيةرسطغلا ىضمةع قاعتوهرابت عابد راحل مهسخج نمةطسأو
 ايندلا تاصمنم م-طو ةعهذعترصق اميفم.ال عارم مع ريءالقعلا نيب وهللاىدينيب:راق_سةلاس رلا

 اونوكي لولمهناو زجعلا (كلذ مهفرعفزةلاسرلاوةومنلا ىنءمليضفت ىلا لرقم انهةجاحالوةرخ "لاو
 انكامو لاقفالوسرهناب1 نمرذعهللا ماقأ اذلو او _سااؤو صومالو سرهمدب و مهدي معي منيزح

 (لافش - ؟)

 (ده ني رقعلفو)
 نبنيسح ا نب ىلعنباىأ
 ىيصتاملا تااطنإ
 قداصلا فورعملاق دما
 مساقلاتنب ةورغ مأهمأ
 ركب ىلأ نيد -#* نيا
 ىلاعتّشاىذر قيدضلا
 تنءامسإ|اهماوهنع

 ركب ىلأ نن-جرلادبع

 6 كدلو لودس#ب ناكو

 ىقةتمزدرمقيدصلا

 ةلزإ رمال
 ىراخبلا زاقهيدام_سو
 نيناعةنسدلوهك رات

 يع راو ناش فر
 هاج رخأدقو ى متن |ةئامو
 اذكو ةعبرالاو نه

 بدأ هبادك ىئئراخبا
 زعىلاعتهللالع)درفملا
 ىأ (هةعاط ن ءهقلخ

 مهم لطي امَكَق رعم نع

 هتعاط نماكرتو العف

 هلقعبو لوسرةطساو ريغب
 (مهفرعف) هتدايعن ابل
 مهملعاو ىأءارلا ند 0

 رجعلاىأ(كلذ)



 مهنا اوملعي ىكل)
 نم وق-صلانولامال

 نمصلااىأ(هتمدخ

 نولاناعا لب هّدءأط

 همرو هل ص قنمةهساولاب

 لف ىلاعت هللا لاق اك

 هجر و هللا لقب

 ىقواوحر يلف كلذ
 ىلاءاميا سلبا ةمضق

 ريسغ ةمد-كلاةرثك نأ

 ماقاف)ةحرلا هلق عمدة

 انوه ثيبو مهئيبمللا
 (ةروصلاىفمهسنج نم

 ىف مهفنصلانيابمىأ
 هنعت :نمهسلأ 0 ةريسأا

 ةجرلاوةأرلا

 نيل

 نول-ص» ىنعمنولان» (هتمدخ نموفصلانولا:بالمهأ اوملعي ىك-!) الوسر ثعبن ىتحنيبذعم
 هندامع ىءعهتم ددو ةئاثمةوفصا اول م_هملاداصلا حّافب صل الا ىفاصل ا ىنءع وفصل او نوذدخاو

 م-ْدب ماقاف) تاريصقتلا نماهر دك, اماه و ثءالفةيسفنلا ظوظلا نماهصوللخاهتو صو هتعاطو

 مهمدقىلوالاىفو ةثرواناذهمدقدل ص فت.ملا لع ضرما كلن مهمدب وهني ةنعس قو (هندب و

 قا همانأو' مهنيبادوج وما اقهلعجمهندب هتماقاو ماقملل ةءأعرا ومدقفةطاسولل نوحات معا موال

 لب ايةطنم سنا سلف ةم-(ممرشد ىأ خسنلا ضعب ن مالوسر طقسو(مهسذنج نماقوا ةعالوسر) هل
 لصاذا مهذا رشأ س دج نمدارملا نأ نمل قامو هريغو عوذلا لوم ع ططصملا ن ممعأوهو ىوغل
 مالكس نجل لدعاذلو نيلقثلا مراماهو ف ورصانعلا نمدارملاوأ ؟فرشالاناسن الاىلا راننلانمالكلا
 1 اوءل فراغا انوك ريسخالا فو ري هكرتق والحرب غ نمد 2ع هيف ةو ماقال ءال

 تبحوهامتا سوهيلعملاعت هللا ىلصهتدسنج أ( هر وصلا ىف) هلوقوعأ رئالاةلو وسو ماظتلال ةدامز

 نينار هس الا نر كش تالا مسقلا فى أ يامل ىنطابلا ىنءملاالةرهاظل اًدر وصلا بس
 ةراعتساه يفق ( ةجيرلاوةفأرلا هتعن نم لل -هّنلاءا كى أ (هسل ْ ا وا سولل لهأ يف
 لاو امهشب قرف نيد وحتلا ضع ناةمب رعلا بك ضعي ,قشب ارو و« عةفصلاوتعتا|وةينكم

 ف_صولا فال- هللا تعنلاةدالو سرغل |تعن وبوثلا تع:كلوقل هللارع_غىفالا لاه. لكعملا

 ةفأرلاو هلهتعت هيلا فاضل ريمضلاوهللا هجر فنصالا مالك هياءولوالاوهر وه كملاو ةه_صلاو

 هيق طاغلا نم مه عقوامو اهعدقت هجووة-جرلاوةفأرلا نسب قرقل !كلانمدقدق هىناثلا سلا لو عم

 0 .ة:ل1|قىنارقلال ١ # (هيمتن ل« لد ءاأطريغب اذههيؤلاطأ حارش *ا| ضعي ناو نمر ؟ ذىلءنكيلق |

 زاجمال رصيف ىلاعت : هللا ىل لح موهو مقر جطلا ليماهلص اة رلانيعيرالا لئاسم حرش
 بهذو هيزود>:لا عصي امهالاك-ق نسحأو ناس>ال داراهعبطق نمزال مزاولا ه4 ةقرلا هذ_هو

 ىلا ىرعشالاس هذو 0 راامحارلا لماعممتا ماعم هتجرلاقف ل عفلا نعزوجتلا نأىلا ىنالقاملا

 لاق نأز وك ى ذاةلا ىأرىلعو هد حم ل اىأرىلءوةث دع ةجرلاى داّقلاىأر ىلعف هندارا اب

 قو تاذزل اه ردك اللا رح نعتلا ىأرلعوتنماهدنعوكو كثجرر# ة:مىقاماعجامهللا

 هيقنيعتيام اعوةجرأئث لك تعسوأنب رىلاعت هلوقق نيدأرلادحأ ىلعالا 5ك منال عضاومنآر هلا

 بابن نموهو د_لاىلاةراشالا ىرةجر نماذههلوقو عسولاوةين اذدقصوهو معلاباه :ارمةالمدارالا

 ىضاقلا ىثاو-ىفا يبت الا امثحاةمأ .ةكوأ ةيعم راع سا لس زاد ىه لهو ىلبتنانادحالا

 :ناياع سا ل ءانثلاب « امن ىلعتلادتانآل مغ ا اذه قرك ذا !ىلاعت هللا دهر فدصملانأ معاو 5

 انش رابخ ايزل لع اوهالوسر#: مالاةمالاهذه قثعبهللانااهلكاهانعمناكو هملسو هيا عىلاعت

 مظعأوه ا او اوزاسز هايس < رك اولعجوةرهاطل اماحرالاوةبيطلا بالصالا قدعدوأ

 ا و ةحمسلا هلمادر ماقاف نرخ خ هلا ونيل والا مواعىلعالمّ_ثمهلعحو هن وامسلا ب ثكلا

 ةفاركلذىفو مهتاس : م. طاخح م 4اممارشد هلعجذا مهب فطاوا .:ذلا مهكس امومهثادعأ ىلعم هرضنو

 1 ”دلا مني مهملعمنأو متهجفأ 0 عملا عن هللا ىلههيدن لوو مها ةمعنم 2 م

 تلا ضعت ل ثدو محرفو 0 :مؤملاب لأ هت هلوقىفنمةرواجة منيت صد هع صواذلو ه هرح ” الاو

 هسلأ لوقف ءلولملا ءزعش . ماسه ركدتو هلا ةعلخ قوفةعلخ يلع عاملا ةقيلخ عجم اذه ىقنذر

 كعك تلك ناك 2 امهريغهل عم ملواهر كذىباسلاةب؟ الاقروك دااهءىءيةجرلاو ةقأرلا دعت نم

 اننابآن مهيرنلءا رسالاة آى ىلاعت هلوق فاض |نيدفص نيب هل عج وامهريغن ا غصب هفسصو دقواذه

 هنأ
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 هدبعلريمضلا نا ىلءءانب ريصبلا ع.يمسلاوهدنا
 هةالخىلا نر سقما رثك [بهذاماذهت لق 5

 اذلفماقملا اذهبامهةءب_سان الوان هركذامهل رد ل نادفصلا ناتاهفهلهناانل ةولوىلاعت هتريمضلا ناو

 ىعملا لصق هكراشاع امهبهفصوهناةجرلاوةقأرلاهساملا ىعمليقافركذلابف:صملاامهصخ

 لاك!تاوضل انيبنمامهص+خاماو امةءسا:موةيظفلةكراشماه,ْميبناو ةقيقكلا ىفارءاغتناو

 قنيدب ,-لارايعمبحاص لاقإككلذل جايتحالا ةدش عمامهبمدب هتطاس وونيلةثلل هتثعيلا ىرتدسانم
 هانعم سلو ةمومذملاتاغصلا نعا وهرتتوهدومحللاتافصلابا وقصت |هانعم( هللا قالخاباو ةاحت) هلوق

 نيءذخ االهنافلاعنماملعذخابوأ جارسن ماجارسدقوي نمهلاثمو اعيش مدقلا تافص نمْذحأ نأ

 نممالكوهرخآ مع هماعة4ضافانموحا رسدحار سه قا رمشأ نم هل لص< لبهماءنيعالو هبحارمس

 (اهداصاريغس + !ىلاهجرخأو )ةدئافريمك هك سياو هلل_صحقال هنا عمدوةنعلا ىلا ل-صيمل

 ريفلاوماحرالاو بالصالا نموأ ىنيعلا جر اخلا دوجولا ىلا ريد ةتلاومدعلا نمه-جرخأهنا دارملا

 اذإ ارفس شلات رقسن مدر مزه وم-4 هللا نمالوسر ىألوالادارملاو موقلا نيب حا صملاو لوسرلا

 مهعيجوأم مسج قا ايدارملاو ع.صلاراقس|هذمو رهظ» وهيرعأ ام عضوي هنالهتح وأو هف_ثك

 ىلع هللا نال هو هلعي اعتهللا ىلص«ةنصو أ ياك لس وها ءىلاعتهّللا لص هتلاسر مومعل

 هتعاطلعجو) لقرهث ردح فراك هعوقو نعال_ضفدر هتمهتهياعرت يلو بذكلا نمعم_صع
 عمنا ىعععاطأ و دانا ىنعععاطل دقو نعذأوداقنا ىعععاطأو عاط (هتةفاومهتقفاو هو هقعاط

 ىأ رهاظتلاو قامتالااهانعموةفلاذغا دضةةفاوملاول "ماب سحدعب امهميب سيلوهغل الو رمالا

 ىلص لوس را لوالا ريمضلااو هللا قداود هذ ه«ءاحام لوتوه-::دؤهيلعناك امىلءهعم قفتانم
 هيلعىلا”هللا ىلص هاوسر ةءاطانالا هلل ةءاطاالهنال سكعلاز وك وهن لا ءلاو مل_سوديلع ىلاعتهللا

 ايموهفىوهلانعقطنيالهنال ي-يقحلاداحتالادارملاو هّللاة_عاطابالا لوسرللة_عاطاالو لسو
 لثمهتءاطنادارملال قو ةدايعهةعاطاق هند ابعوهّلناةعاطهيفقاعالا مانالهالوأ هللاوهرع”الاو

 ىعكىهو ةعاطل ادعي ةقفاوملاركذوءافخوأر وصطقوهو ليقهثءاطابانمأهللا نال بوجولا قهتءاط

 ه|سيل مالسلاوةالصلاهياعلوسرلا عاطأن منا تقلاداحتالا عيضوتو ل_.ةديك أةللةعاطالا

 نمرخآ امي هنيعب اًثيشريصي ناوهىيةحاداتالا نال اذه مقتسالهنايدروىفازاتغتلا هلااكهنع
 ىلاع ها نمايحو اهنوك هيهاونوهرعاوأى لا مضنادقانهو ئئهسيلا ضني وأ ءىشهنع لو زي نأريغ
 هنافاذكي ىدسانلارمهريزولىفاطاسا !لوقك اذهوةومنلا لبةةيعيمطر وماه.هاونوهماواك تسيل

 قيردطب ىزاعداالاف ناطا_ىلارعأة قة لا قوهو ريزوللارمأد_ءب ور وصريزولا نمرداص

 راص ل يق نموهوأ ىرخأ اه:ةلخةرو دمالومه نعتل ازىأءاوهءاملاراص لاق [كريغتا او لاعنالا

 داحتالا نال عي صريغاضب اه>يضوتف ليةاموانيطنارتلاراصكرخ آ ْئث هيلا مضناوأدوساضيبالا
 ىهداوسلاةةيقحنالاقيالف هعوضومةقيةحرياغمةةيقحهاضرعلاوةرياغملامدعو قيقحلا

 نيأوهللاةءاطىه مل_سو هيلعىلاعت هنا ىلص ىنا اةعاطقةيقح ل عج لضافلا اذ هو ملا ةقيقح
 في رعت قدص, ملا ذك وام -,يهام ىلع دئاز رهو او ضرعل ادو+ونأررقتد-ةوةقمة4ا نمدو>ولا

 ع هناذزيءهدوجو نالىرابلا تاذ ىلع عوضو مىف نك. جرالا ف تدجو اذا ةيهامهناب رهو ا

 مهوردقو ةيسمل ا ةراشالا ؤنازدام:ءالامبناهعضوم ؤهدوح و وهضرعلادوجحونامهوقىنعمنا |

000 
 مهلاالسمهرهظ او ىأ
 املاحاصمالو دس هنوك لاح

 ىأ (اوداص) 0

 |ةقاوموهلعف هلوقأ ةباطم

 لعح 9 5 ريس همكح

 امهبصني (هتعاطهتءاط

 ىأىلاعت هلباةعاطك ىأ

 و_هوءاهنيوهرعابأميف

 ةغلابللد فم عيل هيدشن

 ندع ه-ةعاط ناوهو

 داوةاذكو هل حاط
 (هتقفاوم هتعقاومو )

 الفداشد و هئيد ماك ىأ

 قد رطقهتءلاةزوت
 هناحم_ سلاقأك هالوم
 رذ> لذ هقحىلاعتو

 هرمأن غنوغلا + نيذلا



 لاقي ناع_صيذا ٌئدب سدو محلا قهدوج 0 وْنأ ةرايعلاهذ_ه هنم

 انآ اطال هلوط عما داق اج امالوقأ 2 ةرداغملا يطق هد 1 هوس ايما“ ةهسعن قدحو

 قدصا ل! بسحب را |ىنادتتاو موهفملاب با رباغت اذا ئارادملانا هقبق ة2والاح ر ءادب وكلا

 نمكللدك هتعاطاوهثاةعاطا اوجيرالا ب سحاق ةداحتالا نوكيةدارالاب ردح و ناز

 اولثتمان قالا اهبمالسل اوةالصل هيلع لوسرلا ماو أ هب ماو:داصلا بح وأ اذا ىلاعتهّشا ناؤةبمث مغ

 نراها ال فدعا وراو هومالصلاةماقا سوهيلعملاءتهللاىلص لوسرلا ةعاطاومللا ةعاطاف

 ىقهدوح ووه4سقت 0 واذكو 4- هلا فاضما فال ث+اب مل“ 2قاضارعأ هنأق امهاموهقم

 ءاملاورب رمسلاو تش اكرخ آخ 2 ءدلاهضناامو محلا دوجو الختان يامل م عل هعوضوم

 ره غنم لاط وة وذع طم 0 |اذهق جرا ا ىفامهرياغتل لوما اذه نه سب [ء اوهساقنملا

 له.دابتجانمهرأ اذاف ل- 5 لالا لسع ذاب ايان اذه, 2 5 ةناف د ع ُظ

 م ع ءارسالاه_صق اك ءةالد. م ا 00 ا

 كورلا عطب نمىلاعتلاقف) هأوه نا تاامجتر عل هازل دلع قر , عند (لودرلا اوعيطأو)

 نلوالا ل هلا لس نه ةدقو ناه>وام-_مقهدعاطده ءاطىريمضنا مدقت (هللا عاطأدتق

 اهتمريشعملا النير طلا مدر أ مسوي .اعىلاعت هللا لص لوسرلا ةءاط ىفةرمد>:مهللاةعاطن رادع ا

 هيلعق" الا ,ذهتالدنأألا ناب" |او«5 100 ىلا ءد هللا ىل ص لوس را هعرشلا» 0 9

 لد :2بهقوهوالاةءاطا ميل علا عدلا لص ءاتسبلا» انعم نا ليقأك ه٠ ضونوةرهاذب ت ءاعةس-»

 -ط, نماهانعمنوك ن1 كو تءمرذاح ءمرامو كا هأنو ةق :(ممود_ملا ها

 لوسرلا مطانم كاع
 ىوردقو ء( هللا عاط دف

 هللا بحأد قو 5 م نم

 ىدعدقو ىلاص ءنمو

 هاوةاذك و ىلاعتهللا
 وعباس نذلا نايلاعت'

 لاقو) هللا نوعياباعا
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 اوعيطأ ههللا اوعيطأ ل ق)ىلاعت هاوةى هللا عاطأ رف هرءاجام ل. صاقتماللاوةالصلاه ءاقالوللا كانلسرأامو ىل اعتهليا

 هفصو وهنادال بوجولالصأ | 00 ه4 "ال ذهن أالا (الوعا ادكو(نملاعللة_جرالا

 |هليقاهلعج هناهتعاط هةعاط لعج ىنعم لاب نامص,الق ىلاععت هللا هجر ىفنصملا اهالث ىتلا ةد”الاال هيلع ىلاعت هللا ىل د هأوق
 ةاالذلا معق مش الهنابدر ا .باكهقلا دام هم لع هعب رقي هواه ريسف 1 اانا لاقفناوةنالؤودفلا ُ انهم راأاعا سو

 0 ا كلا تا الانا ا الا فهتعاطب وجو ىلع | نم | اءاو رامىلع
 0 ةالقعواعرم ؛ةدحاوهزلاةعاطو هللا ءعأط 5 ..1 2 ناكر أ ضع طل عد هنا اهم عومضهناف ةرب ره ىأ

 رق_عحدارمنوكي نازو< هنأ ىلع كلذ لدفهو>ولا لك ىفاهل ثمنك.1ناوكلذك مو هيل عهللا ىلص

 نالئاقلاهيلا عنجىذلاو ن-س> مالاكوهوبو+ءاى هةعاط ل ثمهتعاط ل ع> هنا هاوة,قداصلا

 منوع هلل كلوا نادي , الا (لوسرلا عطب نم) ىلاعت هاوةريسفت ىقناقهريغو ىذاقلا

 رهاظلا بسحالا .ر + اةعاطاالهئاو هاوس ىهانالهرمآ الهنا ى دق رصخ ا اذهوهللاوهرع الاء عارم

 غالب لالا نو ءرلا لعاعو هام مس |4- 9 نمل هلل 4 .اكر مال /!نوكناق 0 ىَدص ن“ ا هلوقأانآو

 هةيدص»وهدعاطاتناكو سود, اعىلا عد هللا ىلص لوسرلا و االاكاذىل !ءماط ,الدا معلا اك كك

 ءدرعلا 3 لاقاك ةغللا حقيرة دعب ا مو ارمأل ا لعْنا او

 منالو هنمال]وقىفربأ 33 دح الفى هأم ا لاا

 هيدشت هحعاط هلوقو نب مالا سده رظنلا ف سام ىأو هنأدد لدكاذد ا ام :رعملا 1

 | ءازحلاو طرشلا نالة يالا فاني الفءاعداهنيعلعجوهكعزودو ةغينحوأف سوي ونأكلوةك ديلي
 اذه( نمل ءالذ_جرالا كان 1100 هللا لاقو ) لا.ةهم قمل كلوم 1ةملأ س ة:ىفاساارظننا ارب 1

 0 هوم نهوأ سو هيلعىلا عب هللا ىلع هللا لو ءسرىلءىلاعتهلنا ن "ولا 0 ذىفمالكءاد-: ؛ااما



1 

 معالى أ همالكل واب لصتمذئنيحو هودي دحلا حرشلا ىف مزح هدوهذءىلاعتهللا ىذررفءج مالك
 نيلاعلل ءور ثعب اا هناي لاعحر مهن نماريقس ميسو هلوب مامأ مدح وتصل حل ١

 اك مرر اك !اوةاصعلاونيقدلل ل ماش ماعزيلاعلا وب رقأو هوةجرلاوةفأرلا عز نمسا ا هأوقد وأ

 هلا نفلاصيئتسالا عتموباذعلاريخأ ,ننرفاكلل ةجر ل وللا 1 د

 نرسفملا نا ل-هقامو امهكةجر ى-هك نورخآلسكو وقاسم عفتنافترحني_هكهسغنن 2

 ىلا عت هلنادصق دة: ارمشك مل سوه ب .اعىلاعت هلام هنمهعوقو عم بض غلا ىن نايبلاوضرعن

 امو ىل_يقأ ذه هيدير اول هنال نمل اعلا مومعلا رظنان م رصملا سل هم عي موق هنن مو 8١ الن ا هةعس

 مدعلاك ةجراا سنجىفوهوةي ءتلا فصلا ءةجرلاتازلايدصقلا لاقي وأنيملاعلل ةجرالا كلا مر

 ىرمعلو لآ كا ريغ نهي ةلاطاو هانامرا ل ل | !ىلعسضغل ال لك. ![لع حرا لحال ىعلاوأ

 ةجرانأاماد هك ةلماشةماعةجر ملوهيلعىلاعت هللا كيص مازوت هنظامنا |
 لكَ ناكوداهنمهأامقهللا لاض» نم نكد اودحا لك عفن: ىفد + دقواررضد الدرب 1 هناف“ ادهمأ

 نائرم عل وهنآمن أ هاك هللا تامرح لاَ مال سضغءامعاوهسفنل بضغي ال -.وهيلءىلاعتهللا |

 ءلا كا ًاامىأ هنا عةمنيملاعللو د !لوعفمةجروانهةلاطالل ةجاحالف ل أو لجأ اشك كاكحاطا

 نك ل هلا عدامتلا لو راب لبق 1 ىو نيرادلا ةداعسأ مهاباكتيادهبنيلاعلاكيمحرتلالا |
 ةجراا تيعوهوأة<راذالا ىف ءالاح نوكي نازوكوةجر تثعباااناعل ثعبا ل ىفالاقتف ا

 تررءامو< غر فملاع ءانئسالا قالا ا هدعب امسك لمعي الالا ل ةامنال كانلسرابقاعةمنيملاعلل سداو |

 ناهرلاوىنمشلا لاق( رهاطن يركب وبل اف) لد :كلوعفللال ل عافلل» ءانملانمحر الآلا ىعااودب زيالا | ظ

 نيهللاد.عوهىللا 2 !|لاقو ىطاشلا ىرغا اعملاز وقمع :ردجأ نيزوفمنيرهاطيركذؤاوعن لحل |

 كلانهو ةئاعالل منيت ,الثلابرق ثام عرو ماع لح حلا ا نموىلعشلانا رقانموهوىرمالار .هاط

 هنعىورو ىناسغلا ىلع فأن عىورب ىلا لأ لين كالا رهاطت ,دجإ نب دهمساور هاط نركب ولأ

 نب رهاط نيرك وبأن سما وأ ىديسدنعىذلاو 0 ءاهللاودارااوهوىلاثلا ن نممدق أ لوالاوىليهسلا

 هيلعىلاعت «ت هللا ىل-د د هللا نءزإ) ىهتناوه ماعأ مع هللا هىطاش !|ىرقاغم ازوقم نبدجأ ند زوفم

 1 ع مكموراعت اةجرلاوتقا لانا 1 ه5 نا هرابغل ادد هنم ا سوأأ

 5 املا ( قالا ىل_ءةجرهنأ ةصودل* 0 بج 9 رهنوك ناكف )5 ةمملا لاخر ةل اك اممم لك

 اهب روصنسة دهر وول أ ةماتلا ناكردصموهوناك مسا عون :رمةنوكو لمص" ةلاورهس ع“ ل ٍ

 هئئاضا اوهريغو جا سأمل هب نس رن م .زااوه. آاءفقوطعم# :لعبامو حبسقا ذر نمهريدقتو هلربخالهنوكو

 ىلاةراُ اهنقو ]ول ماش ةيناجرت جر هبا سدا[ ىأ سام الاا نزهه ؛ زلا ليقو ةينايبوأءاملا نيدلك ةجر ال

 نام ءلاف دلع لا لع هرمدسأ لابلام ثع.جل؟ ؛امثلاوةب رشدلا ةيلم ريغ .اعاهسمتلا نمةنماوا ا

 هقالسخاقىإلث امثلاعر كل ->رول# ام-ثه-هجوهقاخىأ ل -رلاة ةعاذ لامثشلا ىرهزالا لات

 انمْصهيقىدرو ان كاوا امتلاك انك

 ميركل درع فطاأاب
 لا كلا عم نص غلاك »ب هارث اهلغفل عمس نم

 لاقو اهفال- لئامكاوةرهاظلاتامصلاب ,صصمنا صال ا ىلع ماعلا فطع نم هنافص ف طعق

 هلله غب .اًمئاوهسقن !ستضغيالهنالءامرهاظو همءضغل 0 : مسوهد .لعىلاعت هللا ىل_ص هناهص ارم كا

 نددللا د ءءناىرتالاه.قيدصتلاوهتسغ هناقن هم .ارماماو هناذؤة-جروهو حال_ص]لل همضغو

 ىمعدس هيو ىس“ :اهمطلاغمو

 8 اءاعشل اهذ_هفالا !ام 00

 ) رهاط نب ركب ونأتاق)
 رهاط نبد © خس ىو

 نيدجأن ها ذاع

 ىستلا ىلدشالا ارهاط

 دارااسدلن 02 اذهو

 ر-هاط نب هلال هعدب

 نموه ىذلا ىربمالا
 انال_خىلدشالا نارقأ
 لاق قاسملتلاهمهوتاك

 ىرئاعموه ىلالقسعلا

 هسا نعىو 0 ىسطاش

 ىاسنلا ىل_ع نباو
 ديلولاو.أ هلزاحأو ا ههريغ»

 ىلا عننا نز) ىحادلا

 ىلا عت هللا ل صاد_#

 (ةجرلاةنب ريو سوةيلع

 - 5 "جرا: دايزب ىأ

 هدوحجو ىأ (هنوك
 ىقىحندلا برغاو (ةجر)
 أقوصومهنوك ناكم هأوق

 ختبصو) جرة كنرأإ
 لام-ثعج(هل5 اك

 مضااب وا اوهورسكلاب
 ةنطاملاهقالخأ اهدار و

 نمءر هاظاا(هتاقصو) |

 (ةجر).دوحو همركو

 ىوالارباغتاةجرعىلوالا
 ةلزانةجر ل ىنعملاو
 ةماعىأ(ىلا ىلع)



 لصاولا او)بوطغمىأ (هور هلك نم)الاموالاحىأ(نيرادلا ف) صااخما ىأ ىاسللا لاف( جانلاو وفه“ +رنمئثهياصأنذ)

 نينو وكلا فل صاولاو هو ىأ (امريق

 ناصآ نمر 3 نممييلع

 ىد_ةهارونلاكلذنم

 لس لا الط نو

 ةغيصب(ى رثالا ١ )ىوغ 52و

 رود 9 مولعملا ب ناطلا

 بئاغل اهكضن ارنا

 هللازا) ءنالآ ىألوهحا
 كانلسرأامولوة.ىلاعت

 ة-جراذىأ(ةجرالا

 (نيملاعلل)ةغلابملااهبديرأو
 نينمؤالدي.ةنريغنهىأ

 نمم-_هريغنودهةمالو

 نمدافتسو نيثومل_غلا

 اكفنا ةألا كلة
 ةيصراعلار ومالا نمكسل

 ة-جر هبامح تناكف

 سلول (هةجرهناممو
 لل توفالوتوملانه

 لاح ىلا لاح نهلاَتنا
 رادىلارادن ملا راو

 عدنا نة غنا
 نامل قرب
 هاودا يق( لس وه.اعىلاعت

 ىقةماسأ ىلأنب ثراحلا

 دامساب رازءلاو هدة_بم

 (.اريخ ىتارح) جيم
 ىئوموإ] رهاظ وهو

 ىكدلالاق )م اري خ
 هللا ناك امو ةداه_شد

 احممفتنأ ومد عيل

 هئار غوىتنااثممو

 شرمثةملطظ ىف ىلا ىاخلاعتهللان مدروامىلاع ءاعاهيفو(بوبحم لكىلا) .١

 ىن :رمشل | ههجحو تن اراد ىفالاةرسنمآ سوه يلع ىلا عت هللا لص آر ا هغعىلاعت هللا ىذر 00

 ىحان !اوهق هل وسر نمأ ْئئهباصأ نذ) هاو ةرماك مهعيجب ق1 اب دير [1ناةباذكهجوب سدادها ثم

 نمهدا رملاليةهرضي و ههركيامةراصأ ن نمملا كاين 2 ؟ جانلاوةرخ" الاواندلا ف ىأ (نيرادلاف

 لل عفتناوأ هباودصمنوكي نارهبادةعماعاةمن اعف 0

 نمنالهتل ادهم ىدتها هناهنجر نم *يثيدارملال قوات ام.ْممْئثب ىدتها نمفةيادههناؤصو

 هل_قامو حيحصل امسفتلاوهادهوب رش هناكور م وءاملابرمث :نمناايك ةجرلا همت هناكدت1

 بوغم لك لانوهور م لك نم ا ل هادهنمنا ىنءااق فاك: 5

 لك نم 3 تاغسملالينوتامس !اريفكت -: نما 1مم ءاععلادعب 0 الاهمالا وايندلا ماقسأف

 داما ياذعلاةرثكالا فوةيزحلاذخا هىدللاو ل ةلاكاعتدلا هنوموي اقدر قمودلن (هوركم
 اذالقاعلا نمؤملافالاورهاظةةم_عنوىنغاذ ناكنانام' :دلا فاما( بو. 2 لكلا |أهيمق 5لصاولاو)

 7 ؛ ورخالاع- دلل هلا صتالووركس 1! نمهراص امناكلاوزلاةعيرسام:دؤق دويعلا فئاظو مانو ريص

 نابوبذنعملا ىداعلا نموئمانهموعلكشي هنال 5 م5نام 0 قمر . الاى ها ا|-افاوود اون

 قسسهيادار او[ بوم اوهوركملاب قلعت منيرادلا لاقي *«نا ا ريك ايثدلا ف نينموملا ب

 ةجنالا كاناسرأامولوق.هللانا ىرتالأ) ساوسولامسقن مهناق هاهجوال ل حلا ىن لك أاوا هلا

 ا ل طاقم أةذس قه 5 (نيملاعلل

 هلباالا هلااللاو نم 0 كل ,د> فاكس يغرتاذهورصحلا ىفاذم هإ .:ذااهوركملثمل ةجرلاهزههت داصا

 ريشامالار بوث ءاملعلا أ هيمست ةرامعلاهذهو لد و 1 1 جاتك ىت-ىعاملاؤةحماسمالف (ةنحلا لخد

 لاو اسس ا قل قرلابربعاذلوا عابقالحضوماهدعي امناىلا

 ةجر هبامموةجرهنايح تناكف) هرك ذ نعى :ءن هنرهدوريسفتلا ف طوسمةب . الالعمللكلاوهرق

 ىدردوء-سمئنأ» هاور ثيدحلا اذه( كلريخىثومواك- اريخىناي> - !_بوهيلعيلاعت هللا ىل < لاتأك

 .هك ىمدعب ىذلا ثددحاواضب أ عمك دنسب هد:_هىفةماسأ نباثر اكل | هاورو حرص خسر هنعدللا
 عاطقنا مهوتيالق ملسو هيلع ىلاعب هللا ىل_صدتمال عفانامهنم لك ىأ هنامت لدي هبومةياور قو سم

 ىدتساامالاهره-غن عءو هنعمل ععطقنتاماذأ :مارم .:ك نال هنوعانع مل_سوهيلعىلا عن هللا ىلص هعقن

 ا هرشكر يسخأن م فقم لم_ضفقت لعفاوة مد مدقص نوكد ودود عر ىذلا دا مككاو

 ذاوشلا ؤفّئرق 0 و ارو لام سو هلع كلاعب هللا ىلص هأوعك ارانالاهلصاب ى قاب الو

 ١ هنأنح نم ملك ىأ ا :هامبمم ملكزو<ودد دشتلا,رياك ةفص نوكم ورشالا باذك- 6 ا

 هنوموابتةو ىف هنوم نم عفن أ هنايحن وأ باطلا تت ل_خد ن1 عفذ هن هروه»و سو كد 0

 مون هيلع مهاعا ض رعد: ءهتءافشو حلم وهما ءىلاعت هللا ىلصدعفتل هجو نمهّتقو قعفنا

 لك ليهستو هتولن ز<اةاثالكوطايثحالا ىلع ىثملاولاك-:الا كرتودابةجالا باب سدقو نمنثالا
 كى ءدحلاىفو هريقوسي دب دش ك اهيراوهتمافالت+خان مةئشاتلا ة<رلاوهن رابتعالاو هتديصعةبصم

 سس !اعأناف ىنومامأو عئارشلا ك- |عرشأو ننسلا م ]نب افى 0 :ام>امأ ىهو قيلاعتلا صعب ىفةدايز

 م-ييلعةكثالملا ناؤاضيأ اوترقعم ةسااميساهتمثدأ دامو سادس احط معتم ارامذىلءضرعت

 ءاصم

 ىنأ سكاهددع ص« 1ناو هلام : 1 . ١ || ملاعأىلعضرعيدهنال دحاوت ةوىفهلاهغامت وهياعىل_ص نمةالص سو هيملءىلاعت هللا ىلصهيلعضرعت مالسلاوةالصلا لاقشنا رهظالاف ىخحتال

 مكاشبسنارغغف عفشاف
 لا ةيسنلاباثيموامحركل ع تركع ارو كلا هجو:مىفاىن :ءلاوكت الاح نست 33 اوعداو
 دار سا ار ام وااو 13 اريخ لق ى ”وموردقتلاوأ مبئاغوو رضاخى لا



 ايراغمواقرا ثمداللا ىىذغي هن اهئوضوءامسلادبك ىف سوشلاك
 هياعىلا عت هللا ىلص هنا ىل رعنبا نءالةنهيفو ماةملابداس ا _دمالام اهضعب ىف ل نوح ورمشلا ضعي قايك

 حو رلادكردتا1ناذ "الا نينطف روصلا ىف خفتي ى> ىمأ ىنمأ ئربق قىدان لازالت ماذالاق ملسو

 هق-نمئثاءاداناذ"الاتنطاذاهياعةالصلا تمحتسا|ذافءادنلا كلذ نمهسأرو هلق ىةنكمتملا
 ادل هل_سوهياعىلاعت هللا لص هتدص هىلءرحالا ما ءاو ىلاعت هللا هجر ىذمرتلا هلاقإك ساطعلا ىفاك
 هيلع ىلاعت هبا ىلص هتايحفتام نءاهتاوخاعيجو امهنءىلاعتهّنلا ىضر ةحدخ اهم ةمطاؤتداس
 ءزرلااذ_ماهباو ىفةمشالهنا هيلع ةدقو سوه .ل عىل اعتهّننا لص هراهتدصم نما هفد ىفام سو

 ىف لاقاذلو سو هيلعىلاعتهّنلا لص هللا لوسر نمةعضب اهنوكد لو كلذب اهمأل ضف ملا مكاو مظعلا
 امتاوخاىلءاهليضفتاماوادحأ سو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لو سر نمةعضمس لدع الدو اد لأن دس
 تاضفةييصملاهذوب اهليضف:ناكولوهوفهنارعةنب م رمالان.لاعلاءاسن لضفأ ةمطاؤ ثيدحاف
 نم دابتحالادح ىلعدروأ مهقالخىلءرثكالا وا معىلاعت هللا ىذر ةدخا معىلاعت هللا ىضر ةشئاع

 ىف ناك مهعملاعتهّللا ىذرةبادصلا نمداهتحالان ا ملسوهياعىلاعتهّنلا لص هتوعل صحىذلا ريا
 فيلأ:لاو ب هاذملا نم هيلع عرقة رام عم هّترثكد ارا لوق”ن كلو لوصالا تك ىفن باكا ضيأهنمز
 ملدحاو تقوى ىصخال نم لسوهيلعهللا لص هيلع مالسل اوةالصلا مهماعةكئالملا ضرعو لبق

 ىف م4هة+<رنانسح>الاو هراك_:الدجوالفالصغم أ سك ةيدحص قرط نمدروهنابدود موهو تشب
 باذ_ء نمنوذمآمهذمهرهظأ نمد ملسوهياعملاعتّتا ىلص ماداموريأ لا ليبسا مها دههنال هتايح

 هتامىفمه هتجرو مهيفتنأو مهي ذعيل هللا ناكاموىلاعت هللا لاواكهودفو فس لاو خسملاو لاصتتسالا
 مدقم-4نا اونمآنءذلارشبوىلاعت هاوةرسفهءو نأ سك مهاطرق سو هيلع ىلا عئّتلا لص همدقتل
 ىذر ة«د_*خنوك ىنا:ءالماعامممعىلاعت هللا ىذرةثاعوةمطاف ليضف» نا مم ردنءقدص

 ىرعشالا ن عوحهنالعاو قالك لذاغلا ف سلام لوضُملاىف نوكيدقهنالل أ اهنعىلاعت هللا
 هللا ىل_صهتلاسر ناوهربق ىف ىنب سيل !سوهيلعىلاع”هللاىلص ىلا نااوناتمهنا هبادص أو ىزيشقلاو
 مييلعءارتفاهنا كبسلا لاقو مهريغكتباولاتو ةعاج كلذو مهيلع ع: دقو هتوءتعطق:| سو هيلعىلاعت
 ةالصلام_يلععايبنالان ا نمشي دخلا ىفحصام عمل ثم لاقي فيك وفقاف"الاىلإك لذي بتك دقو
 مزالوم_مهذا مزالهنا اوعداوةيماركلامهنعاذ_همهفاءاونواصن مهرومقىف ءايحأ مال لاو
 ىو ونلا لكس ىت>ه يلعن اكام ىلع قايءربقىف حسو ه.اعىللاعت هللا ىلص هناق بهذع سدل بهذملا

 منا هناب باجافالمأهياع بح ل_هرمارهرمأي همانمىف !سوهيلعملااعتهنلا ىلصءار نعلاعت هللا هجر
 ارو هلليقام طمض ملُثانلا نالسملا ماو هيلمعل ا جمني هسفنةصاخىف هاناكو عرشلافلاخ
 نم مسوهياءىلاعتهّنلا ىلص هاوقىف |::الف نسخ مالكو هو لد وأتلل جاتا ة راش نوكي وأهمهغي ل
 اهلياهيدن ض,قةمابةسجرمهللادارأ اذا اسوهياعىلاعن تلا لص لاواكد) ثءدحلا اقحىف آردقف ىفآر
 هللا ىذر ىرعثالا ىسومىلأن ع مهاوراد:سوانّم يح ثيدحلااذه(|ماسواطرف اه هلءذ
 ابهيدي نيبال واطفال ل« اهلبقا يمت ضءقهدامع نم ةمأ ةجرىلاعت هللادارأ اذا لا قف هنع ىلاعت

 اذكهوءرعأاوصءوءورذك نيد ابتك!هبهذيءرقافرظ:وهواهكلهاذابيدنىحأةمأةكءاهدارااذا و
 فلا ةمال ةجرةفاضا لمى ىذلاو خسانلا نمهناك ءارخؤماهضعب ىفعقوو طرقلا دقت غسنل ىف
 هنا لاةينا الارخ آى ءرطن مداو رهإ_علفهيفام قتال سم ثددحهنا نيج لوقف ءاف كل اىف اسمل
 مسوهيلع ىلاعت هلا ىلبصلوسرل امهيلا شعب نمّتق عاش مث ةعاجا ةمالاوهضعب ىلعرصتقاو ىنعملابهاو 0 |

 هأو رامىلعىأ (لاقاك و)

 ىلات هللادارأ اذا)

 ظفاحمالاق (ةمابهجر

 ةجرفورعملاىز ورملا

 اذك ل_.ءءاوراذك وةمأ
 تلف ىزاحلا هرك ذ

 اضيًريبكلل | عماحلا ىفو
 اذا ىلاعت هلل نا ظفاب

 هدامع نمةمأ ةجردارأ

 ىأ (اهليقاهين صيق /

 هلع اهعيجديوم لبق
 نيبىث(اًفلسو اطرفامل
 امهومرععل |ناكا مدد

 امدعنم ع نيمدحمشب

 تيصا اماهناق اًقياسو

 توم نم مظعأ ةبم ص
 وه طرغلا لصاو اهيدن
 نب دراولا مدة ىذلا

 نوجاتحتام مه ئ.هل
 مهزانم ىف مهورئدنعهيلا

 ح-وفشلل لمعت مث
 همم 5 هئاخ 0

 حرمك ىفام ىلع ثيدحملا
 اعوذرم ىدوم ىفأن عمم

 ةنل 1 ةكلهذارااذاو

 ىحاييدتو اهيلسع
 رقافرظننوهواهك هاف

 ني ->|مةكامهينيع

 همأ اوصعوهوذك



 (ىدنقرمسلا لاقو)

 ىدهلا ماما ثيالاوبأ ىأ

 ىكندلاهرك ذك ىننحما
 بصل اب( نءملاعلل جر

 (ىنعي) ةياكلا ىلع

 ىلا عنو هناحم سدي ربكأ
 (سنالاو ن جلل زيملاعلاب
 ةسل رقب نس مولا ىأ

 ء.هليقو) هلوقب هلباقت
 نيفاكملا ىأ (ىتاخنا

 (هجر نمؤلارهلوقل
 اهعقرز وكوب صنلاب
 ةيادهلاب)ة اع ةجرىأ
 لو-ةينا كوالازاكو
 قباطيلةرادحلاب نموا ةجسر

 هلوق ىءاوياوةيإ الا

1 

 | ىف صقل اولوالادارملاوةوعدلاةمأ مهري_غو مهوةياحالا ةمأ موق دوعبت نا هعاب ملعب جوو
 اه-حور وأ ادب زكلملاوأهللا ص.قلاقي هعاتملاولاملا ضةل اي هواغيتسا وءىملاذخأ لصالا
 مايحأ مالسلاوةالصلا مهيلععايبنالا ن اىلاةراش انههنع لودعلا ناك ولوالا لامعتسالا فرو هشملاو

 هيلاداعوهسمتافرمالثلملا هلسرأنكمهفمهريغتوك سدل مهتوخمهنادبأ ضرالا لم أنالومهروبقف

 | ىنعع طرق نمالمأو د_عه,لهرظنيو فااملي زياوأال ما هيءارقسلا لو رن نسكت له هناو بش ءو
 ىاطي و هري_غودحاولا ىلعهقالطال مداخو مخك هلع سال عسب ان ىن هع عستك لعاف ىنهعل و هفمدقت

 ح 1ىنعمالليمقلا اذه نموهوةزانحاءاعدؤدر وك امهدحأوأهب وأ ل بةتوكىذلا لعطأ |ىلع

 ا ه«-قوهن وبأ كسل ضوحلا ىلع ف.ةيهنا نمدروالوأ لزانملا فان ؟رحأ هبدسب لص هنالاماو ف

 ايئدلا نمايح لاةياذلوهيلعدراو لكوادروموهيلارئاسدحأ لك الزتمريةلاهل_هجة عيدي راعتسا
 ةماقارادامن دلاتسمل نورق اسم سانلا ناوهدرب ناددالدرو توملافرهظىفءايحلا هتريص نما هدرومو

 ىرسانينامزلاوافوقو نظن « ةنيفس رك ركايثدلا لانأو مه
 ىنعمرو ملاكلاملاف هؤاطعامد:امهانعمن: وفاسلاو هل ةتاعاذاهنبانالف طرفأل اة دو

+[ 

 ب ردصلاىمساذلو هتوممدق:ل هدأ رقاوثابآ نم ىضم نمءرملا كا ضرقلا

 ىلع ه.اوز ا ىذلارساللا طرقوأ اما سل عج سو هيلع ىلاعت هللا لص ابين دقفبةمالا باصأ املاك ف
 مومذم هئاف هلعالا « اهلك نطاوملا قدم <رمصلاو ريصلا
 نينمؤملا تاهمأ مل_سوهيملءىلاعت هللا ىلص هباحوز تن اكاذإو ةارحلاءدمموه,ىذلا بالاك دب ديالاب الا مهتايحم بدشدنالهثمال با لسوهيلعىلاعتهّللا لص ىننلاواطرغلاصلا لمعلا نممدقأ لل .ةاذلو
 اوكلهالكلذالواوهذالبا ىلع مهتداهشو هل موتبحمو موت رصنو مهغلباملومقل ممم ضار وهورلعألا ق.فرلا عمدي رداو ل هذ اتامو لكترا اذاةرماك الامة جرلا نم سو هياعمل عت هللا ىل هبأي> ىف
 4 هرافخ ةساوهدجوةميصمب رحالا نمموباص ام عمم ةجر سوه. عملاعت هللا ىلص هّتلحر تناكسف
 2 (ىدنقرمسلا لاقو)ءازحلاريخا :يموايحمللا ءازخلأ ب رقمه اعاد اعهتضرعاذا
 هدارااناب ةروك ذملاةب الل اريسفت اذه ( سنالاو نحلا ىنءينيملاعللةجر) هتجرتاس رقت مدة:
 عئاصلاهيىلعيام لك وهوملاعع جناكناوملاسلارك ذملا عج ةغيدةثي رقبنيلقملا نمءالةعلا سنج
 أ مساعتقلاب لعافنالاهباقحاموأ ةمص هله عج مص خقة هعج نممعأدرفملاو مهريغوءالقعلا نم

 وأ كالملاونيلقثلا وأنيلعدلا نم علا ىوذ].هسا ل عجوأ القعلا بلغل قو بلا.لاومت كاكذل
 أ صرف سانجالا نب لرَت_كلاردهللوهف درفال سنج لك ىلءىاط» ذاجرجلا فيرشلا لاق سنالا
 هصخو اهوجولا ضعب ىلعف سنالاو نكلاب هرسق نمو لصالا ىلعف ىتدملا عيمجهرسف نذل واقالاك سنج نمدرز لك لمش قار غتسألا مال, فرءاذاو عومجملالاهءوم ىلعو سذج لك ىلعهفالعأ
 اك كلانهابأ, هضيرقعمهقايسو (ىناخلا عيل يقو) هلوقل فلا ةريغاذهنا ىذتقي اذهوكلذ ,هانعمناال امهلمشي هنادارأ رفاكلاو نموئاابهرسق نموا مويلا ثوعبم سوه.لعملاعت هنا لص هنال
 نوكتهرام نايبؤذ_خأ مث هضريملاريسغ.رك ذنياقتلا.نيلاعلاريسفتراّتخااهنا حورشلا صعد
 5 ادهبنمآن اهل وه .اعىلاعت هللا ىلص هل سرأ ىأ(ةيادهلابةجر نينمال) لاققهرامخا م ىلعةجرلا
 هلوقواض.اهتجرهتعناو هقيقت ىنأ سو هيف نيلوقلا دحآ ىلعمهيلا لسر وهي عىلاعن هللا ىلص هناانإةنا دالاو ةكئاللل ل ماش ماعىفاثل | ىلعر هو ل_.,ةهنامياردق ناوأ نامالا ةيادهىلعدي زن

 نما



 رصح ىلا: درا ا نمواامد_ة:نوك .نادعبالو ىةعلا ىلا ىأ (باذعلاريخأتب راك ال ةجرو للا نمزامالا,قءانلل ةحرو)

 تا لهأ نمزاسنالاص ا وخقهن ادملا د ىهىل هل صوملالالدلاب ىأ ن يقلل ىده ىلاعت هللا لاقأك ةيادهلا, ةصةغاةجرلا

 نباوربرحما دراممكى 54 ؟(امبنعىلاعتهلاىضر سابعا لاق) نايلا ىنعيىه ىتلاةةلطلل الداب ادهلا موعراب ءاب سانا ىدهدنا

 8 , !اممالانم مي ١٠ه امتاوفوعاذا نس رق ءاكلاو نم: :مؤللةجروه) هل الدىف قويملاو ىف مطلاو | هرهسف' ىفمتاحىأ

 ىلعو رهاظلاوهو هر ان نام هوهلو هالا لعورد_ةعىاعتمو[نءملاعلل هآوق ن ملديهرخ آىلانمؤل

 1 اوأ نامالابالا ن ءأيال<افرغ :كل|ىالذاةلطم(لّتقلا نمنامالا نانا ةعاصب ىفاثلا
 نموأ عريربلاءانفان نمذوخأممالءالاراهظاورفكملاءافخا هانعمىجالسا مسا قات دلاوةب زحلا
 عاب نيرئاك لاونيقءان او نمنموملا ةخنىقو(باذعلا ريخأتر ةاكمال ةجرو) نرسل ىنءع و
 ىندارملا ليقوةفئاط ضتخالةهريذو امدقل انادلا كادت او تولع ةاركاو
 ارخوم هناذعرفاكلا قوأه.قلخداءاوس قد هدرا نا :اهمل ءدروأو ف لاو خسملاو لاصم: 1

 لكف دارأهنالاقي وأ ارهاظه_يلع مالسالام امك>|ء ءارحاب ىت ةةانملازييعوهيفامهك ارتغا ماظل واع ١

 رداكلا ةجر نةنارت د ودعا اتنين! امال ضرع د

 ءالواذا ة_.غاتاتومل ل ارا !!_وهيلعلاعت هللا لص ةتسرو فقول لوقف هل ةعقشلاا أ

 نيملاعلا هل هش ن ندنزان 000 . الاهذهريسقت ىف( امبنعى عت هللا ى درس ابعني !لاقو) هلمأ: 0

 نهمهر يفبادأامم)الجاعممءوقعلا,ىلاعت هللا مهافاعىأ(او ةوعذان يرث اكلاونينسؤتال هجروهز

 ئددلاو ل52 الان ممرقك ن مسقاعهللاناق هلا اءايمن الل هي ذك- ماىأ(ةيذاكملام )اممالا

 قاقنلااماو وع دلع لاكن تاما را :تاوزغف لة قن 5

 ف ملياافا و ا ننايعنر كودو هيت هد ىت>ةقلاس !!مالاقرهتشي لذ

 لاقل وهيل عىلا عب هللا ىلك ىنلا نا ىكحو) متاح ىفأن باو ربرح نياريسفت ىفو قميبلا ل الدو ىناريطلا

 مالكن ع عوط# موه :دقملا ف ناهربلا ءصتام لوهدجلل.انبلا_ ى> مالا وهال !1|هيلع( لير
 0 دجو:ملاذهو لعان ءالوواش زوو ديءب هب عوطةمريغاعوط#ههيوك نا نه لي قامو سابعنبأ

 لاىلا راع | -:(ئ *؛ةجرأاءذه نم اص له هريغو ىطورسلا برت ىفاك هل قن ثيد لا بتك

 : || مالكن هناك نااذ هوم. ودلع تن ا ل رار نطيل انوا رن

 بيسات ةماعلا قتل خد لهلاة + طك-فلوالاهر 2 ىلعةي دج كقلا رظانامهنعدللا ىضر ساء نبا

 ةجرلاهءذه ن مئثهاصاققلخلا ىلد لهل .ة هاك -:ىفاثا ىلع ن اكن او نيلقْئلاةدا ردلف اعف

 اما هلاو و لد دريد -تباصأه تجر ناوزيسخوة- جر لك ةطسأو موك .اعمللا لصدنا و قالا بو

 لد , ريجوةيهاو رو أهلك ءذهورا“ هخخالاو دلة بما حر طبابنهو أذ زادلإو 2ع !انثدح :ةفر ةريعمأ

 هللا حرطوذل لاْنَع يع وهم عملا لص يمءامتجا هرثكو فارتعالاجا ريغ مالسلا هيلع

 هدداعلا وردا كسلا (ةيقاعلا ىشخاشنك )مالا وةالصلا هيلع ليربج( لاق) يدي سبل

 قى نوكيايكاو فيد :«عاهناو ةيشكلاةفي رقبدهعلل فيرعتلا لع ةدسلاةمقاعل يدار ااوأ

 رسكو هروصق1 |ةزمهلا عاف ء(|تن ا :وأ ناك اريحمتم ل ظدتو ثلا سماح ككل

 ىلع لح و زعشاءانشل ركوب ريغ طيض هيف ىفأ سو فو لا دضن الا نملعافال ىنبمةفيفخلا ملا
 هماعقهللادةع (نيمأ مثعاطمنيكمش رعلا ىذد-:ءّوقىذ) مرك كو (داوقي|

 7 وقعلا عاونأ 0 ىأ

 اهىلالوقلا اذهل ”امو
 نيملاعلا نارهظالا مث هلق

 ا 0ك اللا لمش»

 (ىكو) هإوةهياعل دب 0

 لاقو لو- يدا خا صد

 نار ىوريوىزاجحلا
 ىلاعت هللاى ص ىنلا
 لي ريسلاوسو هيلع
 مالكلاو هالصلا هيلع

 (ةحرااهذهنم كباعأ لع

 هذ هىلءةمسقاملا ىأ

 صنم ةجرلانمىأ
 دودو ماجلاةراشالاف كب
 ىدعم ةجرلاذا نهزلاوؤ

 ند.؟ىلاعت هبا هلحوب

 أابمقو 0

 رغب ةاعلا
 4 الا ءوس ن 0

 هللا نمسيلبال و وأل

 مال عم لا
 تاكعللا هطمصو

 ىو لوهلا هخامصب

 هّصض نمالا سوماقلا
 حرفك ن-مأف وخلا

 هعومتإ مسك هه[ دكو

 قتال تن[ دنعاتساو
 رهاظ ريغ لو هل اعاني نأ

 ىذدنعةوقىذ هإوةب لعل حو زعهللاءاذ :1)كيلعلر' :ىذلانآرقلاةكريبا:م[ترصفدارملاذاىنءلاؤف ( ل ام ١

 ه]الدتسا هد ووهرمغ 0 ىحواار ىلع ىأ(نم«أ) كلانها ية ىأ ( مت هكتالملانيب ىأ هل( عاطم )ةناكمسحاصىأ(ن ,كمسرعلا

 له < نادعيبالو هل ”امريغتالو هلاح لد رو صةيالعركلا ىذلا دلاح نس> نءريخأو يظعلا هرانك مهم ىف هحدم ثيحصلاعت هنادب
 هللا قلخ عبج هجر مكو فرشو سو هم ا[ كا "هللا ىلص هنال الاب لت [ىل اعت هنلاو ل امل ان عاس .دقوةبقاعلا نومأم ىنعءنيمأ هلوق

 روهظو هدوجور ونالول هنا مولعملا نم مث قاللطالا هل الد نع هقرصي فاقت الاب فر ادالوهاوسا ويفةق شح هناك سال نماعلا ناو ىلاعت



 ةمعنملا جامل ةينوكسلا ىقئاقحلا نمش لك ثعسوىتلا ةيحلالا ةجرللرهظموهفكالمالا دجوأ الو الئالا قاخأمل«دودج ا
 نيدهامملاركسع#لةةازنء وهةنيةحالالاونمةباسلا نمنيملاعلاةفاك ىلا ثوعبمهنابلوقل اهرصني ودا دمالا ةحشم ىلا مث دادحالا
 هدمعىلءناقرغلا لن ىذلا كرات ىلاعت هلوقهياعلدب هنيمدلاولامشلا باك نم ىلا رئاسو هّرخونم:|يلوالاو هتمدقمايبنالاو
 ىلد هلوق هبوقبو مك يجهر زن كال ذف هنود نم هلا ىف مهنم لقي نموىل اعموهنا>س هاوقةكئالل/هراذنا ةل نمو !ريذن نيملاءال نوكيل
 ةالصلاّءامسملا لاسر ىف ةيافلاوةءولعلاتادو>ول | ىلإ هلاسراهجو تايبدقوةئءاك قالا ىلا تعب سو هيلع ىلاعتهللا
 0000# ةيدمحلا ةالصلا 2 'ءلإ
 اب رقمامو>رم ناك 0 1115 و در الوهو هلو :دوداصر ىهسب عقعلاءاش 0 ْ ْ نرسل طع قلاو ل

 ءوسنماوهرطاخنأمطالسو هياعهلاعتهّللا لصد محعتازانةجروهىذلانآرقلا نمكلذ ملءاملف أ رةابلا ىأ (دست
 هللاناو ايهيفىنفذةيفىدعأ ناةفاخرانلا تقلخ دن: ءني_عىل تفجاملاقهنان مدر واماماو ةممالا رفحا قداصلا)
 لازي الي رقما نالوك ذامىانيالو هفءايحالا فاك كركمنمأي نملاقفكتنمأدق بت مل هللاوىلاعت (مالسف ىلاعت هلوق ىن)
 دقو نامالا نعل هذي له اةمظع نم هنالوأ ن ورسا# لا موقلاالاهثئاركم نمأيال هناقهن هين م فئاخ لكن مةمال خسف أ
 1| لالهاو لابحلاونئاد_اعالتقا ىفةدراولا ثدداحالا ن مةمولعم ىهوةوقلا اهنمروماب هر الا فحدم كدجراىأ(كل) ةمالم

 هللا د_:عهئازم هةناكموكلذريغملا نيعةفرط ىفهدوعصو صرالا هطومهو أ هعمس نم لك ةحيص (نيميلا باحأ نم)

 لص« لامىلاهزعتاقدارسنمهيرقوءووهللا لقب لو شرعلا ىذدنعلاقاذلو هناشو هتمظع تاج || نمل صاح ىأ مالسربخ
 نكلةمايقلا نيزاومو ىحولاو بغل رس ىلع نيم رالاوءاهسلا ىف عاطمو هونيب رقملا نموريغهيلا || ىهمظعأ نمناكولد مهلجأ

 قئالابهاردقلو) هاوقل مالا وةالصل | هيلع ل يريجهنامصالا ن اوم "لور ؤاوفاتخا مهلا أس ىأ(كبىأ) مهلجاو
 هنر وصى لد ريجقرملا و كمحاصي هتعربعملاو هو لسوهيلعا 1اعت هللا ىلص ىنلا وهى ئارلا ناف (نيبملا ظ وأ لدوجو بمساىأ
 لاةولءافلل ىنبمتملءةيزنتنمأنامدقونءملاعلاديسنيمالا عاطملا ن|نيرسمملارثك اوةياصالا || اما) كدوجو كمرك
 ناف هيلعو هفالخر وهم اوةباو رلددتسا ل و كلذ ىلعدزرب لو رمهحلا مظب لودفلل ىنبمهناىفاسملتلا لجأ نم مهتمالستعقو
 ١ هناي اد ةنامالان من اكن ا هنالادج كب كروهفاهةيفخت,ناكن او رهاظوهف ىمملاديدثتب ناك || ىلا عتللا ىلص دهم ةمارك
 | ةعاقشإ انكأ( مس وهيه

 ةل ماشا مان ىدظعلا
 ىلا وايلعل |سوفنلل

 ارك ا اوق) ىرتالأدعتمهناف مزال ن مأنالال كلذ كف نمالا ن مناك ناو ماقلل بس انمريغو مف
 نمأ هل-صان ا ىلءفذحوريدقتل جات حيف تاوذلانودىفناعملانمنوكيىناثلا هلوعفمنالىلب (هّللا

 مب ركدارملا سدلوة_ترلاواعد هداهم هيففريلا عاونالعماح ىنععم ركو هل يعادال هل مو ىتمقاعءوس .هإ ل 0

 مالكل ىف قأيسام.ةىلاعت هللا هر ىدصملا هرسفو زاحن اوم ركب انك ىلا نا[ ئه. ليقاك هلع 0 0 3 0
 نب رفعجنءعىورو) هلسرمد:« مم ركىأهلوقببابلا اذه نمسا لا لصفلاىفةد" الاهده ىلع | 5 3 لا
 حو رف نيب رقملا نهناكنااماف) ههقاولاة روسى ىلاعت هوة ىفاميرقهتجرتتمدق#(قداصلاد# 1 5 00 0 “ ِ
 ركذءو> وي الاهذهىف(نيويلا باص أ نمل مالسفنيميلا باك أن مناك ناو يعن ةنجو ناكرو أ 7 1 و

 اع اا 2 هلك ار هيلع اعتلال هنو كال هةيسان 1 قداصل ار دعك نع ئورامإنهابنم || 0 00 ّ
 (كبىأنيميلاباحأ؟نم) دهماب(كل) ةمالسىأ(مالسف) هاوةوهوهيلعهللاءانث نمل صلال 8 ' 000 -

 |أكنما ارك لج اوكا +الىأامهميب قرقن اون ايراقةمسسلا هةلعلاو ةيايلعت ماللا نأ ىلععأمب ههرمش 0 لاخلا

 هدهق هللا لعجدق( ل_سوهيلعىلا هللا ىل_ص د ةمارك لجأ نموبتمالستعقواسعا) هنادانعمو ا ىهتناىلاعتوهناح نمت

 هن الا مارك لجأ نمىأىحدلالاد ىنعملا قر هاظلاوهو لوعفملا ىلا هفاضالا ىلعةدمّعملا لوصالاوةحددملا خسنلاو
 نازو<وةدئاز اد_هىلعنمناىكدلاب رغم ةييغلا ىلا باطلا نمتافتلاهنارهظالاورمضملا عضومرهاظلا عضوف ءاباهلاا
 لكلاو ى.وتنا ديعي فاك هلاقامو كاباىلاعتهللا مارك !لجأن م زيميلا باح المال | عقو كسا ىأ ةيدعتلا مال ع و
 ةلع اح دس و كلجال ةميظءةمالف ردغتلا ملسو هيلع ىلاعت هلا ىلص كلذ قياط#انادارأهناقيقحتلا »دعت لدا
 اذ هونايبتلا ىف تافتلالاو ىف انئةسالا ليس ىلع وأ ن ايلا ف طع قي رطداما كب هلوقل حصون لل-تبأ نم هوقو تاكا بانمال

 كناذال مسمىأ كل مال_سهللاقي ىأنيميلا باعك وخان منيميلا بحاصايكل مل فريسغتلا لهأ هلاقام الخل وألا

 كييلعمالسةمايقلا موءلوقي نممهنم ناو ب اذعل |نممهتمالسن مسحت مالا مهيف ىرتال ل :! دم اروأ مهم



 /ا١ا

 3 ام-هرسقن وب رقملاو نيل اضن يب ذكمهنمميلاب رادكأ و نيبرقم ماسق[هنالث تول أ هرضخ نمل" الا

 : نممسملعمللا من[ نذلا عمت: ءاوأىلاعت هأوةىفم-ميلع منا اةعبرالا فانصالا لوالا نيهج ور ةيطع

 قباسلاهب سدة ونينمؤملا نممهملعراسحال نمىفاثلاو نيحلاصلاوءادهثلاونيقيدصلاونييبنلا
 لود عواد ات نمنيمي لا نادكأو [تاريسخل ابو انمهتموىلاعت هاوةىناض:أ 1

 ا:ههرداوسلاريثك# جم الريسق“ لان ليستت 1 طاوذر 2ك لا نولاضا|نورذكملاو ني> دعي

 كلهاوقب بطا غلا هياعو ليقهباذع نمهحأ هللا نان( نب هميلا باص نمكلمالف) 1

 همص© لعب مال عفرو ل عقلا فذ كلالص احامالسرضت حل ااهأ ةهل_صأوال وأ روك دم ارضا

 نمّكنا لجأ نمىأ ةيايلعت نمومالسةفصكلوةورارمتسالاو ماودلا ىلع لديل [ةاطمالوعمم
 نادحأ نمو همخللل وأ -.ممالسو سو هيل ءيلاعب هلا لص ىذلا هاو ةيتطاخإ ل دول لل نادك

 كنك نيميلا باص ةهجن مةمالسد ماب كلك حى ريا ف نك-ة-ملاريمضلا نملاح نيميلا

 نوك لاحنيميلا بات أةه+ن نمهللاباذعنم «نماوةمالس ىأ ةيلياعت ماللاو راح كلو هربخ نعميلا

 ىقاعتموهو ل .وهىذلارورغلاو . احلا مدقو رقعج دارعاذهو موق ك-عافقشا كحال كلذ

 م ىأءادتبالل نموك جال يميلا ب راكم اغا ىرصحلاةدافال نعميلا باحصأ نم

 مدع ىضنقي تلا رقماونوكي لنِميلاَت اد ؟نالدغلابملادرلام اتسيلفكاجال ى هاءا

 ىرعملا ةدانقلاتو هب ١ الاؤ تا ةالوىلاعتهشا ىلع ك تمار 1 اوكلحالاوماساعا لق هناك ةةمالسلا

 2 قت وردزا ا < مالس م تمدج ايكو 'ءملا ه ٍءآهك-ئالملامهيلعتملسو هللا باذ عن ماوه 7

 لاودأ اه همراسللا : قةنيمهل !بادك أ ةيكتوهوأ كي اع ودهللا ىلصت نابكلن وعد ىعملا ليقو

 رفءح لوقىلع هنأ نلت حرش فال دروهوه-.فلوط ىلعحورشلا ضعب فام لص ء اذه

 عقاوهنالكي هاو ةءكالرسففمفر وك ذملاى :ءملاب لع احل مال_سق ىف :ءملاوسلقهي الاؤقذاصلا

 هلوةوكىف هيمشَدلا سكع اكن يميل باف رش :ىلع هيبنت باقلا ىفوشلجأن م ىأ كنم قوم

 حد ؟ني> همي لك اهحو 3 هترغن ”كحابصلا ادبو

 الاو رصحلاعمةغلا للا ما ماقملاةنوععكتمار كلج نمالام,تمالسح سل ن اة الاةدافا ناف

 حصالا ىلع ىن :ءمادعاس ناوةغلا ءملااهقراندالاعاناةيطعنا نءىادلاى كان قا ةغلامملا درحملف

 هانعم ل-.ةوىلع ىنععمالالاوةفماىف كعممهنالمتم كل مال سف ىنعملا ل دول امل لاو
 نيميلا باحأ نمكناد ءالمال_س نيمرا ثدب هل نس رشدم نيمسيلاب اخ نهتم 1ةك_ةالملا] وقت

 هلوقوماكءاملا ىتمةياياس مزللاو بادغلاو م مالسلا ىععم السا ناهدارع نارها ةاالوقأ ىمتنا

 مأشتءاك اهب كريت نيميلا نال زئاغلا ىععنيميلا باك اودارملا ىنءملال صاح نايبءرخآى ا امنا
 تا نيم هلأ باح نمدو دعملاةمالسىأدودععةقلعت منمدن اكو هوردقعىلعتمكلو لامشلاب

 ىأٌك مسالا نيميلاداك ندا 9 هللا مولع ل ىأ محلا ةدافالريخ أن نممدتمهن قاعتمكلوأ
 اكناعمةيا الاؤفناهحيضونوريمضلا ماةمرهالا ة-ماةا<-.فوم_طكةءافثلوأ مهعابتال

 مل سوهيأع ىل اع هللا ىل_ صمم ىلع هلياءاذت نمهيداقالرك دام ىلا عن هللا هجر ف مصملا اهنمراةخارع

 دعباف طرشلاةلمدكهمكح قوادرفمباوىلاءازا نم ئثباهباوج نيب واهئيب لصق اما ناف
 نملاح غابات أن رسل طرشلا باوجى هل _جمافلا

 م-مةمالسق نيه ا راع [نمناكنا ىعملاو رسما ةلسملارمضلا ن ةوآردل عملا اشعل

 ريد مهوناك باقالو هللا مو بحل ناس مرماه كاسات ل كحال
 02222 يمحو



 بصنلاب (ةي”ال) امهراونآدجوموأام يؤ قا امرهظموهيٌئرقائامهر وئمىأ (ضرالاتاومسلار هللا ىلاعتهللالاتو)
 حابصملاحامصم اب. ذاك. كمر ون ل ثمىلاعت هل ةوهواهدعبام داره اواهرش آىلاوأ ةمولع«, يهوأاهأر قا ىأاهضخو اهعذر زوكو
 رانهسسعلوأو ءىضياجتي زداك ةيب رغالوةيقرشالةنودي زةكراس ةرجش نمدقوىردب كوك !هناك ةجاحْزلا ةجاحزلا ةجاحز ىف
 ةأمملاّدلاسرلا ىفةب الا ىنعمتحطدأدقو م-لع يش لكبهّللاو سانلل لاثمالاهللاب رمي و ءاش نمهر وئلهللاىدهيرونىلعروت
 ل<تسوةرصابلا| كرد: ةيفيك لصالا قر ونلانأ ملءاوىنسالا كلر ونىلع سو لص مهلا هأوةدنع ب دمحملاةالصلا قةيلعلاةالدلاب
 عتامنب سعكو هول ههملاءاحلاب رامحالاس عك ة>سن فو( بعك لاق ) ل وات عون نمهوحنو فاض هريدق تالا ىلاعت هنا ىلعهقالطا
 هللا ىذررعةفالخ ىف ليقو هنعىلاعت هللا ىذر ركب ىلإ ةثالخف لسأو» رو لس وهملع ىلإ هت هللا لص ىلا نمز كردأ قوف ةانثللاب
 ةءاصملا نمةعاجاضي أ هنعىوروةراععلا نمةعاج ن عىوراضدأ و هنعىورامرثك أ هرعس و ةيلهاهلا ءلردأ ل قوهنعملاع#

 اهجو”منيثالثو نم: اهنسن ا ثعةفالخ قىفوننميلا نكس ودوبيلا نىدىلءهمالسا لبق ناكو ص < ناكس ناكو نيعباتلاو
 ىقاستلاوىذ_هرتلاودوادونأو ىراخملا داب رخادماعةرثكلاهرسكو ءاحلا تفي اضرأرمملا معك ها لاشي وص مح نثدو وزغال
 ىورنيلماعلاءاملعلاو نيداتلارباك دحر يبخ يديعسوهو( ريمج:راو) ىراصنالا كلام نب عك وهلاق ثيحح راش برغأو
 لقةوعدلا ب احةسمةريسلارونوةر وصلا دوسأ ن اكو ةّتسلا مهمتك ىفةعاهلا هل جوخ نيم دا نم مم هنعوهريسغو سبع نب | نع
 ىلع ل خدام هناىورام ئءدلا فهنك- دنيا ىف اك ىلع لدب امو نابعش ىفاديب شنيعب رأوعست نباوهو نيعستو سل ةةس
 ن+رلابذوعأتلاقذامم رعت ذاعتسااْىل'مذوعأ الاف و هندد زمن ماوهيلا دااسرادعي جادا
 هاوةكامق:تنكن اك ذم

 نيديعسلاقكمساام

 ريثك نب قش لاقدنييج
 لاو ىمسا.لعأ أل اق
 نأ تي دحش و تع
 ك اريغهملعلا برغل اقف

 اراناضدلا كنئادناللات
 ناتملعوالاقذ ىظات
 اهاتذختاام ارسل لذ
 كندر واللاق كريغ

 اذالاة5 تولاصادخ

 را د. لا... د او اا كالا 11من 112111111115193317095130559919 19991599
 رونهللا) ىهواهركذاوأةي الا ًأرقاىأ (ةد الا ضرالاوتاومسلار ونهللاىلاعمو كرات هللاناقو )
 اهدرفأ[ف ئاطلورارساةي”الاوذ_هقودرخ [ىلا (حابص ءاويف ةاكشك هروث لثم ضرالاو تاومسلا
 لاف) ىليه_سلامامالا اذكو ةجدئاوفهيفو راونال ةاك_ثمهامسباتك ىف كاع مامالا داتا
 إن يصح نبا زعمنب رع: نس ورعلاقي و ونيهنءاةقوقلاةأنثملاب مدام ني رامحالا بعك وه( تعك

 ىريه | ابسس نب ري نب: يأ ني ريهز نب فو عنب نطق نب ريسج نب فوع : + لثاو نب سم دع
 رعةفالخ فل وتو ركب ىفأةفالخىف لسأو ريو مل_سوهياعىلا عت هللا ىلص ىذل !نمز ؟لردأى قالا

 ىلعةيلهاحلا كرد ناكواض»اهنعةرادعلا ىو رودرادكلا نمدرمغنعو هتعفأو ارك و هرحص و

 لاةيونيثال' هنين: اةنسن امثعةفالخ ىفىفوتاهبوهمالسادغد صج نكسمث نمبلا نكسو ةيدووملا
 نباح هاجرخأو هىلعتم مالكم. 5قاروهملع:رثكلاهرسكو هل مهملاءاملا حقب ريما سعك ها

 دهازل'دياعلا ىداتلاد#وأوأ هلل' دمعونأ مهالو م ىفاونأ ريمج نب ديعسوه (ريسجنباو) مهريغو

 نادت أ هاجب نورمدحال نمد عىور و هره-غو سامع نبا نع ىورو ثيدحاةاو رمالعادحأةَةّثل
 نوك ا اديهش تنك اذا ىلا عت هللا ىذر هنوعديه د هر دح أ ىل طا س لونه سنو رست ةنسىؤ امل ظ جاجا هل: ةومهريغو نم اا 5 :ىباىح 3 هانا .٠ 5 5 0 1 ا
 هع هيذقن أو ولاه, قدصو لرلاهيىلاعت هللا محى: لاو د ىف لوقتافلاقاديعس

 لاقفّمل ا بحأ م افلا” ىنمأت انفاس وليك وبموماعتسللاهءافل ا ىف لوقتاسةلاوةعر ينوىده ماما ةلاهجلا نم
 امهلهأ تيأرقتلخدوأ لاو راثلا فما امهةنحلا فأن امثعو ىلع فلو ة'اخلاقانرثهنممهدشاوهقل اك مهاض راو اقلخممسحأ
 لاقدب ونذنمد>اوتنأ رهان ءىناأس كلا فلا ناورعنبكللادبعىفلوق:اة لاق كنعسي رغرعأ ن عشا افك ةريخال
 لاوءاو-بولقلا تسيل ناقوهللا نمل ض؟ىناؤلاّودوعي نارعلا ىلا وتارتلا نم قا نم ىنكحضءامرأ ل لاو طق حض: لكلا
 اذ_هاعأو روصلا ةمقنم مو ىفركذ ءاقك يك بام جاد لا هللا ىبهيقخفناملقدوعلاو مزل ا باع ةاللاَق ام ثوهللا نمت ارلهق

 لاوكإ اهىفافلاوةمايقلا موكعماهثعسسهللأ ن افرام والاوىفأثملا هذهامأ و هقحريغ و عطق نوكي نأ ىدعو ص رالات امن نذد وعلا
 ه.أويهذالاواربىلوأ شاة ةاعلا نكد ناو هنعةعاس ص .ءالو هسغم غرؤدةرعأ وهفرضحدقىلحأ ناؤهغلارانأاتقو تقو-ةهللانا
 هولدقيلهاولوناماذ لةةياهن رعاف ةمايقلامو كاقل أ ىت> جاعاباهل ظف-< سا هك, رمشالهدحو هنلاالا هلال نأ ده_ثأ لاهو ةا
 ىدال ى-هج وتهجوىفألاتةَءلِمَملا لبقّتسا كنع هللا ل-و هللا ىلع ءارح نمت ب علا ككحضأام جاجا هلا ةؤٌكحْض
 هءاورضالاو ماع عساومللاناهّناهجو مثفاولوتام اذ لاهل بلا نعدولو لان يكرمشملا نمانأ ا مواقي ن> ضرالاو تاو .سلارا ف
 لزب هلدةامافىدعب هلهكالو ىد هال دال مهالا لاوهقنعا 1 مضالاقىرخأ راب جرا ممموك ديدن اهمقوك امقاخا مم لاق صرالا



 نعدلاب 5 بيوطل ١١ قوذاسىلاُ ع ءيفهعزفأو هلاهكلذ ىأراملف هرب رس لد ىت> ضافو جاد 4|با ونا *المىت-ىلغ هم

 ا !ةناسالا٠ نءامكر | اًمدشهّللا ىلا لو هسفن ىف دم لوهمد ضاغف لاذ ها يوهان كلنالل امتف كلذ

 معقل ن 5 املفقتا ذى دنا ىد | أ ىستسا هنطب نا متر هشأ ةتسريمج نبديعسار كلو ىلام لوةيةمونلا هنم

 لدع سل عب دو صرالا 2 ااا

 لقت ره سرح ندا نمر وذلا( ل سوهيلعىلاعت هسا لصد ا زهىناثل 1 ونلادارملا) هر وهشمهعمهمصق ول ذيهياعممع

 ه:مرفن هناكق مالاغل اهتلازالوأ» اثثنال ؛عضوفةأر لا تيمسه.وةيبظلل راونهذمو رقت اذاروم ران

 ها عاعتمشا !-صناكو ةء”الاءذه ىفاك نآر قل | ىلعو ل وهيل عمللاعت هللا ىلص ىنلا ىلع: هللا ىلع قلطأ

 نسموملااانماغلأ نوثالثو هبانه قهتنسأكر وذلاو نبق نمو ضرالاوتاومسلا روث دا كل مهالا ءئاعد فل .ةوإ_سوهبلع
 ١ ىلءتاريالا نمضرف.اك تارصمملا رءاساهتطساو ءالوأةرصامل | اهكردتة.ةيك ءاكحل ادن عىضاقلا
 ؤمولصب اك ءىذم_سلاب ل صدت هءىغللان ملصفتر اغصما رحنا وتضع معو ةقمتتل ار لا

 رمل اوصل ا لعجمنا لة ةراثالا طروةءاضالالاو ىرمش زل نأالاءوضلا هتم يرقد و مهمتك

 ةغللاىف هل سدا لاقو رئادلاك لئلا ىفهركنأو (ارونرمقلاو ءايض سمشلال عجإ) ىلاعت هاوقلر ونلا
 507 قىأ(: هىناث ١ ند املاك نابع او . الاؤليلدالوتيكلا نواامهدي ىوشدقو دعاسمرامعّسالا ىفالودهاش

 هللا لصد )ةي”الا هده نمفشكلا قامىرتعتلاو ساسألا قاك لاو فل[ ةلص رك ذاموعضولا لصأ سس تيكا
 ل ( لسوهيلعملاعت ادعراصالانوكلو ءوضل |نودتاوذلا ىلءروثلا قلطأ اذلورشتنملا عاعشلاو هو رونااع رفءوضلانأ

 تضرع نو>-.لانا

 هل-ةق نمىصحأ دقو
 فاأ ةئامدجوةاريص
 دارملا) الأ نيرمشعو

 هروب ىأ (رونلاب

 هيلعملاعت هللا لص دم احومنأةي ملاهموقي « رونعايطدالبلا فرهظيو رونىأهرونلدم هاوقو) ةقرو لوةىففنالا ضد هرلا ىف غةحامهرب وانو ىرخ ا ههجن مةغلابمه.ةناكءوضل |ةءاح
 نايبفطءدهنا ىلع( ل-و لاقأك :ودممو لمص ًارونلافروثلا نعرشتنملا عاعشلاءأي يصل |نافأ هما ':قرغأا ضو لا

 001 هلمقال رع امهخنع ردة الرمقلا نال ء سل كوع هروب ,هللاسهذ هاو>امتءاضأ| + اف ىلاعت

 انههاوقىفىحدلا ه!اقام ناو الامعتس | وهغلاقر قام ماب ,نأ لع :ءامضنوداروت هةلاهللا ىمساز]و رهشلا ىفرطاميسالا بع

 نو؟ينأ بني 5 ا را و هل

 ىثلاق ىلاءتهتاوجرملا ا روذملاىتءعاما راحل لعروتلا قالطإن ا رهاظلاو
 اس1 ليموهو رو:ىلءدونوهذ تمهفنائهريغار هلا اهدي رهاظلاهانعمروزلا نالةقيقحهناةاكشملا

 امهروؤمىنععال (ضرالاوتاوم سا رونهللا) قارشالا ةمكحح رش ةمالعلا لاق نوءقارمشالا هلاق

 نم ةن”الاءذهفىأ
 . جوهمر ون ل-ثم داوق
 هيل عىلا عت هللا للص

 ىلاع" هللهريمض# ملسو

 رونىأهرون لدم هاوقو
 ةالسصلاهيلع د < 0 6 0 ٍ :

 امهرةناك نامالسلاو |[: ونلاري_ةتفاضرأ ار ونىمسملسو هراعىلاهةهللا لص ىنلان|تفرعدقو ىسهتناهر وت نمراونالا
 الا لمقال ضقانموهق هع .اعىلاعت ملا لصد همروت ل ةمئ اور زل كهل اعل هوو هيف ام ىنان هلوقناالار هاظو ولادك هيىاثلا

 لاطناو هدرونر ونا ىف فيطا مالكىلاز رغلا ماماالو 4+. حعلاةفصلاو هياشملاو لد اماالثملاو ء(لسو

 نطس :وناسال' ئدل ارهظر دلو ىفاضارعأوهو ر وهل ىلاريشيد وذلاوهو لءالسببلا مالك نال

 رثاسناو ثحبلار وذلا ض < هنا ىنعميلبهيطعرودلا مسا قالطا نمأب ره نب مسُعلا صعب هأو”هامىلع

 ةينامبةفاضالال ة.نأ

 وهئذلا دل ثهىأ
 امهريغلوأد يعيب وهورون || *

 ىلا صيقاتالات

 ريدةللاودل رولا

 وهىذلا هللار ونل-ثم
 عدل ادقوروهظلان ءمرأ .عو ونلانافهرخ ىلا“ 55 هردووع كسلا وعل :2نوكلاملاعؤمدب ورهظموهرو هظ قرم

 يلاعت هللأ ىل_صدنو ها اظااريح نع تح رخوتان ةكلاتقرع 3 ةديرؤملا ا الو ةيدحالار ارسالاوةيهلالا قئاقحاهب

 نيبمراتكو رونهلان هك ءاجدقىل عا هلو# نب مسفملا صعب رمسفلسوهيل ع

 3 ميلاةبسنلا,ءايشالاورمصبلاةساحاهالجأو ىوقأةك اددلا ساو اىلار وهظااةفاضاو هريغنع

 رم دلك هريس عدي رص ءالو رك عاام ةملظالا ماسجالاكه_سعذب را الامام ماسقأ هن الث

 ىلءقاطي دقو هريغم ءلمعرصم هس ردع :اعمرأ ءءوهوشلاثلامسقلا اذ طمسار والاوجارسلاو

 روذلاب هناكاأو ضرالا ىلع سم كاوون عقول رف ةفيثكلا م اسحالارهاوطظ ىلع هنهصيشنام

 روةلامساو رهظملار هااغلا وجو روءلادو_>و لءاؤوقوم كاردالان اك كاردالال روهظلاودهحورو

 الا اا ف ا لا علا 1 يس سال 0 ظل طش 01 2



 حيض ريغوهو هلاقوةخسن ىفو (كاقو)
 وه (هللادبعز؛لهس)
 ركل ىلا بوسنم ىرم لا

 نيئانثع وهىو ونلالاق
 ةمومضه كوالا قوذ نم

 امهتبةحوتقمةيناثلاو

 هد دمول مهم هس

 قابلت لاو بروك
 ناعم وهضهنأ الا و

 حتاف:وةيناثلامضي ليقو

 لدقو طقف حافي ل قو
 ةيناثلامضب وىلوالا عّدقي

 ني يشب رش لاقيو
 لاعاوم ني ه>عم

 ناتسز وخلي قوزاوهالا
 سوس.ماتلاىقو ى-نا

 نمش ودل بدنحك ع

 ًاهروسو نم نيدجعم
 ناؤوطلا دعبر وُسْلَوأ

 محاد ناك هناىو ردو
 نكيإوةيلاعلاتاماركلا
 قري: هله:ةةوق

 لغتشي لزن و تالم عملا

 ىلاةيامعلاةضاي رلاوق

 موب لك قر طغي ناكنأ
 ريعشلازيخ نمةيق وأىلع

 هيفكت ناكسو مادا الم

 ماعىؤدحاو مهرد هتوتل

 ليللاموةي كلذ عموشو
 دنع أو مانيالوهلك

 ىلع فيذدو-ي هنافو
 سائلا اوأرال نيءسثلا

 هيرامح نلاحَ اومكنا

 نولزن ام اوقأ اودهاشو

 نوحسمثيفءاهسلا نه

 نودع_صل 9 هبز انك

 أح وكمسه ريغ لزرع و

 ةنسقوندقو جوذدعب

|١١٠١ 

 اومسق رصملاروزدقف ىعاللاولاةوةرصبملا يعل اروتىلءاوقلطأ اًدلفرونلابهنمقحأرصاملاروثلاب |
 ءارو وهالو دءدامالوهسفنرصبب الو هريغرصس ناف ناصقنلا عاونابموسومهنأالا ار ونةرصابلاحورلا |
 هسكعو اريغ_صريبكلاىريثاريشك ظاغب وىهانثيالامرصسالو نطايلا نودرهاظلا مصس و باح

 اسفنواحورناسنالا ماقىفنا انة نامت انكاس كرح لاواكرحّةمنكاسلاوهسكعواس رقديعملاو
 ةبواسشماهدةع تسل تارصمملاناالا صئاقنلا كل نماهتمالساروذأ امساىل واوهوالقعوةيناسنا

 ارصّيمناك نادعي لع فلانا مصبم ل ةعلاريصر ةمككاراونأ قارشا د: ءواهو و ةهادبلاب اهتوافتل
 د-:عسمشلاو وندلزْملقعلا نيعدنعن آرقلات انآ هاتف ىلاعتهللامالك ةمكحلا مظعأو ةوقلا
 نيعنانيعزيعلاف انلرثأىذلار ون لاولاقق ارونزآرتلا ىمساذلثراصيالادب مميذاةرهاظلانيعلا

 ىلوأهريسغوهسفنر ديب امناك اذا ةقيقد بيغلالاعن مىهةنطاءنيءوةداه-كثلاحلاعنمىهةرهاظ
 ىذلا نمر وذل امسايىلوأو عفهريغو هسفنرصس هنا عماضن أ هريغهيرمددامدل نم ناك ن اقر ولا مسا
 دجوت ةصاخلاهذ_هودهريغملا هراونأ ناضيغل ارهنماحارس ىه-س ناو ىرحلاب لب الص هرمغىفرئ وال
 ىلص د« ةيمستىنعمرهظاذ و قئالخا ىلعفراعملار اون هتطساو ضي فتذا ىوينلا ىسدقلا حورال
 ريدجحارسلاهنمرسشقي ىذلاو اونواقت ناوءاملعلاوءايدنالا اذكو اريءاجا رس سو هيلعىلاعئمللا
 راونأ نم سس: ةناعا ةيسضرال'ج رسلاهذ هور وطلا|بناح نم سن: ون ىتا |ىهو رانلابهنعىتكي نان

 رانلاهتسماذار ون ىلعارونريصيامنا نكلو رانهسعملولوءىذب هي زداكب ىوبتلا ىمدقلا حورلاو ةيولع
 ىلاعت هللا هجر ف ذصملا هرامع ىلع ضرتعادقو ىسهتنا ءلاّمك نمدشأةماظالوةملظلارونلا لباقي 9

 مسوهيلعىلا هللا ىلصىنلا بع قلطأر ونلا نا ىذةةيافوأ ن الاموال فانماهرخآوةرركم ريغاهناب
 قئاللاف ملسو هيل عىلاعم هللا ىل_صو رونل*م هلوةقروتلا.دارملان اك اذافرماكه-ملءقالط:هناز انه

 سوهيلعىلاعتهلنا لصد # رون ىأهرون لم ىنءملاو هنا>.سهللاعحار ريمضلانوكين اوعي رفتلا
 نمردص ادحاوامالك سدل هنال دراو ريغهناب ب .جأود# ىأهللارون لوي نا قفاوملاو هج وب عصيال
 اع نةمكلذو سوشملارشنلاو للا لع بع كلا مهين وريم نبالامهوأ نامالك لب ريبج ْنبأو بعك

 ةفاضال ا هريغىلعو هباذ قرص حنمرونلاف ةينام مو هيلعملا ءتهللا ىلص دم رولا ةفاضا نأ نمليق

 ريمج ن باو بعكن علو ةنملاوهريغل دلو هلافام ىلع )دتةذب رقدمالاكىف سل هنا مظعتلاو فيرد
 ىطرةلاريسفت فلوقاملاوهوامهْمعىفنصملاهلةناك لسوهيلعىلاعتهّنلا بصدمحرو رغارممضلا نا

 ىعيد#« ىناثلاروذلابدارملاىلاعتهّنلا هجر فما ]وة ضرالاوتاوهسلاروز هنا ىلع نسحلا فقولاو

 برقأ اذهوةرابعلا زو هناهتاغوهلحهيلعالو##سلفد © نأ وهامىفاثلارونلا نمدوهةملاه
 صضارتعالا نمهولازامرصغاذهلوقأاضيأةنايب ةفاضالان وك ع:مىغبتءالهنأالا فلكتلا نمإسأو
 ىلصد م ىناثلارودلا نا ىلر هظىذلاو ءالو ه ىلع ىخال هل ةثمواف سعتمهتيأر هتلماث اذا تنأو باوكلاو
 هللفاضمىفاثلاو ممعتلل هناقول م عي كفي هللاوهلّوالاو زال« رطب سو هيلع ماع هللا

 ىعملاوةراعتسالا هيلعت يشب ىذلا.دشثللانايب هى أءاملا دلك هتفاضا ثااثلاو مظعتلاو شب مثول
 هسل ا وهمسارء امسقهنم مسا رقواب سو هياعيملاعّتهّنلا ىلص هيدن صو هناتول خم عيجمر ونمعر وهنا
 اهلمقاعتاب"الا طترئاذهب :نيمملارونل اد#وهىأد#ر وتيم رسق مةجرلاو ةفارلاه سلا ىه_ت:اح

 ىأهخس ىقولاقعلا نملحفلا طن. كلاكشالا نم طش: ف ضعب رح<هضعب فنصملا مالكذخانو

 عقر نبهللادبعنب ىس: عنب سنونب (هللادبعنبلهسلاةو) اهيلعرابغالو لدم طاقساب د#
 بدر وهم تاما رك هلواعرووامآ عدل دك رهدلا ممس 1ىذلار وهملا حاصلا ىتأي_كىرتستلا

 2 ا ل ا ا 1 ا 11 ا هلا ا را لا اللا و ضشال 1750131 ج لل 1 11 >6 لو را دلال "اكو لسا اللا زا

 د
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 ةياالا عمى (ىنعملا) هرصملاءني-ةئامونيعبسو ثالث هنسل قو مرا فنينامو ثالث هنسىفونو ةكعىرصالانونلا اذ
 هللاىهذر سابع: رالاقأك اهب ونيةمجععرتششلاةيوزاوهالاروك نمةدلب ىعورتستب نية ئامو ىدحا لبقو نيت 5مةنسهدلومو
 ىداه هّللا) امهنعىلاعت ةحودفمة :اثلاوةمومضملوالا ق فود 5نمنيداذثع ىهولاعئهلا هجر ىوونلا لاقو ب زاع نيءارعلا مق

 ره سل ةلااذه 0 وجلال د !ىدامدما ىدلا)ناتسرر تاخير

 0 سا الزوال بسلاح نسا احسالا فزنا كري كت

 (ضرالاوتاومسلا لأ”

 نودتييهرونبم-هفىأ |[
 نود>وب هروهظبو

 نالىداهنارونلارسفف لصيف ةىهانثالدح لاةغلارهبادهه فرعي وأ م-رلا فورلا ىف هولافاك معا ىدالا نوكي نازوك

 هسفقنب رهاظلاوهرونلا حور. ىقوءامسالاهذ_هىفرئاظ: :ءانافهله الز ودلال هأوق د محرلا نجرلاك هلا ةرياغلاهب

 فاضملاردتوهريغار هاا[ |ت تاملظ نم نودا> و4 نود امني نيلاعلاىدأه ضرالاوا 0 ىعم فاشكلاا

 هتادلهلاةىلعتا ا سمظنلاهدعاسام لب وعتلاهياعىذلا وأ او لسرعىنولزن :جو.لالضلاورفكلا
 (لاق مث) هتيالوبابرا نينمؤملاةها ززلا يل منيبام نهضىلاد راشاانهملا (اهانازنأ: روز 0ك هلوق نههلءقامو

 0 ها ليسا هللاىد#ي) لاق مىدالاهنااهدعب ود م 4 |ملاعمىلا اهبانادهنءلسرملا لضفأ ةحاس راهو

 ةفصىأ (دمتر ونلثم ل مالكءانب وادا ةروتلارههدشتن ان مى ةافصءب ز><مهضعب مالك- كادخات(ءاشي نمهرونل

 ناشلا ةديحعلا هرون لها وذ نوم ا ساىاف هله جوال مالك ىدنع عشب م هيلعاممعىلاعت عد هللا ىدر سا .ءنءا

 اذا) ناهربلا ةمرغلا || ىلاعت هلوقؤأك َة ةبق اًضالا اهتلسن قزو < ة زاك ضرالاوتاومسلل هد" الا قةفاضالا ناىل ا ةراشا

 راص نيس>ىأ (ناك || هللاه جرف نصا !نءةياوزلاحورشلا ضع قوىلو الوالاو فاضهربدقتب وعوأ (نيدلامو:كلام) |

 لادلا عقب ,(اعدو<م) | (نكو لذ هنعىلا«ةهلنا ىذر لهسىأ (لاق) مترك !|فورعملاو لهأ سصنهيلعةءار :ىلاعت

 (يبالصالاىف) اعدومىأ|| ةم”: نماذ-هوهث انآ بالا قةخ دوا ساو اءىلا عت هزلا ىلص

 مكوأ ءانا الايالصاىأ ر-هاظلاو هر سا ”قىوغملاهنعلقناكاض» .!لهس نعلوقنمرخ .ًارهسفت ىلع هنأ لية وروك د | هره سقت

 ماللاوةالصلاهيلع مدآ هيلع ىلاعت هللا لص دم غو أد مروذا ع-جارن اك ىفرتش-اريمضلاو هيو صن هرخآ ىلا مث هاوةناللوالا

 ىل_تهروذةءايدنالا نم ىأر ظن هيؤوهرونالهئابآت بالصف ناك لم سوه ءاعىلاعت نال فاد هسقن سو

 َق موه عىلاعت هللا باص ع. +تالضالاوهرشآىلا ق هنو تقر ةييجعلا ضو! هلع ل نك ونلشم

 هيلا لقّتنا بلد لك مظعورهظا ا هيومسيقت دشن |ءانعت ]2 تاو 2 ا ردا ماللامخ“ دقونوكس بق م

 (اذك اهتفطةاكش 0 ىل_صور ون ناك ل مق هل تأ بل ىهيقةدكمملا رهظلاراقق ىهو بنذلا بج ءىل نيله اك 0

 هدقانرمغةوك ةفصك ىأ ءاملظل ادإهللا قرمقلاك ىسحر ونوهوهللاد_بعهيبأىلا م د نمثابآ ة بج لسو هيلع ةذاعتملي

همأ قرهظ»ناكوةداملا كات -«باترونلاوفيطالاه مسحة داميالصألاو ا
 ايف اهنوكة 0 ماضي اهتا

 ةلوةقوأ احا رسىا أ حامصم لقاك اهيفهدوجوبالصالا ىفهعاديئساورابخالا عي ىفدرو

 ناثيع هلن--ع ى ء ا 0 مدآ ةمل تناك هراونإ
 ل ىحابصملا

 ةحاجزلا اجلا نمليدنق ناقوطلاقوهوح و بلصي و «٠ هطوبهتقوناك مدآ سلصيو
 دال :انةنوك و هب فرتعا مب :نالصالا قرشا نوع نآالوار ع [تلقو

 ب تالا 8 ارهاظءاط* ةأهيضخقب

 يب هبلاقو هوس هدام اهيق) هأو3ن ,عا نك ارك واذك اهقصوخخست ىق(ادك 5 ]هنادي ى 1 يسعتقلاب عدوتسملاو

 ةقتاسلاءاي الا الصا ا مل_سوهيلعمالا ل_صد_عر نةفص ىأكلذك ت امعمسااهع :اوهرخآىلا (حامبصم

 الاممسا اهم-ضو فاك. ا]] حافية وكل اوةدقانمغةوك 0 ماو
 0 تمول نمةير_عمأ. م :اليقو جرخيالوذفني

 هلوق حمعءةدعان تسل هليتعلا لةوليدنقلاحامدلاوهقالعمىل و ةوةلتفلا عضوم ىهلويقو ليدنتلا ىهليقو ةشدلإ

 روهشثمزاوهواهل ىلعهقلطي سانلاوةدوقوملاْ يا !جارعسا اوةحامصلاوأ حامصل |نمذوخأم

 01 وصوص را كلا وورسس ا س ظظلا



 (ىرد) من ىأ(بكوك)ةجاجزلان ءهيربعملاور ذص - :(هنكىأءردص) ةجاجزلابدارأوىأ(ةجاجزلاو هباحابصل ادار و)

 قرش وى ا :د ثنو هأوأمض»

 مالظلا عفدي هناك 5عفدلا

 باج لا عفربو هروثب
 عم ءاوأرمسكب وهروهظل
 هلعاوزمملاو فئقذتلا
 1 بسم | تاريغت نم

 ىرصد ىرصبىف لاقي
 ناالا نمهسيفال)

 رون نه ىأ (ةمكسحلاو
 دا رااون ةءالاو ناعما

 ها كلا
 را هادو لع نابل
 لوهمللاةغيصب (دقوت)

 امنؤهوارك ذمدقوأ نم
 ىضاملاةءمصبدقوو

 ثدنأتلاةءارقق مولعملا

 :ءارقوةجاجزلا اهعجرع
 ا ادا
 دمك 1س لا
 ةرحدشس ند 3 فاضملا

 ةئدتنمةأدتموأ(ةكرابم
 ةكيرلا يشل ةرحش نق

 ةيبرغالو :يقرشال نودي
 .-هاربار ون مىأ)

 (مالسلاو ةالدلاهيلع

 ةر>-ش ل-هاو_هذا

 هرعل_دذوذحوتلا

 هي(برضو)ديرغلا
 ىأل-ءاغلاوأ لوعفملا

 لدتل) نيعوزج
 نيءو(ةكرابملاةرحشلاب

 هذهافةرحشا ىلوطق

 ةلضلا هلع فهر
 نا !ماللاو

 هع

 راونأو عد ةأدلافرا وعرارس ا

 اانذاءايغصالا مهءامتاو

 ىعيةردلا ىلا ةبسنزمهفءاب ميفذقو عى خااردلاىلابوسنم هناك ' الثالت 1

 هللا (هرددةجاحزلابوهملق حاصل ا.دارأو) هاوعب صملاهما اراشانانهدارملاامأو 0

 نوكوفشد رشل | هدس >ة5كثلانوك >صملا هركذام ىلع واههعفأواهفرعأا ذهن ؟لهماثم ىهومضلاب

 هم سدل هنأ ليقو لهسم اكلك ة م“ دنمادع هو هع .هةرمشالا رم بالا ه.ناح قىأردصلاىف بأقل

 رار عاسلار همهبالصاةجاحْرلاو هئابآن ادد: اكدملانااهنمانهرخأ ريسأفت 0

 هنالءاك ثمل ىقحامصملا ل_عجاسعا هه+_دعىل اعت هللا ى طر رد ايلا رش ف ىف احم 0

 هداك اهيل عل يعامسا ةجاجزل ةمالإ بلاوةالدلاة- :اعمهارب 00 ثملاليقوأوط ىو: يق نوكي

 ىف (ىرد كوك ) فيرشا|ءههدصىأ (هناكىأ) لسوهيلعىلا_هتهللاىلصد#حابصا او مال !او

 روبل حما وح :واهرسك و لادلا مذ تاغل ست هيفوءىضاابكوكلاىردلا ىرامأ الانمالر _هازلا

 اردن« لد 2 ةرمشاو مضل ايو هو ىلعف هنزوفءئاقصوهن بحردلا ىلا وسم هنا ليقءايلا ددشم| مئودبو

 بكو |

 واولاو هك هلا حاطف در 0 مءونأكاقو مهد دب ان مىلاعت هللا هجر هيوم اسد دعو

 لاقن ءوافةنامع اراادعي ىتلاءامل ا ل -> 6 لاذ ارسكد ىرد_ اة نمو ىتعوءىفاولا اك ءاب

 تبدا رشك ل .عقو همسك ناخد 2 مغ نمءز فاق لوعق مد عىل_عمان 5 ردال وسنم هنآ

 ىمجعأر غصعلا مسأ قب رق نرعلاةيثوان ملدعقنال ذاع هوة -5 .علطوأ عفدوأى

 ءىر: :اماوزآر علا 5 د 90و22 .هكريغ نم هنايزوقل اوردانم ذا كد رهو ست طاش

 َّىل ”الةمىنعبىردف ا ا ل راحل فقم كالا ءاريظنالا ثفزمملاو لادلا حاشد

 ا هن ولع ةهراخوسال تاةللريمضلا اولل١<1و فارم هانا ةءاغقرشم

 هناقد ]لك ىهللباوو دوه يل !انع اقطنالا ه]صرعي حام كلان ايدرو فو سك- او و : ا

 اح :|وهيك هناريغم قد ص ناك اهب وخال نرنلا نار .:“ايهيدشتلابققوأ اذهنا رز اي ناباو هدلافق

 ناك د نمه_ٍفاملإ هلوقو ن .>أ ناكل هلك اذهاوكرتولوحابصملا فالخترحاغلاو ربل ماعا «وقارمأ |

 كك ,مبل ذل عجراولو بلققلاةطساورهيف كلذ لعجوردصال هيفريمض (ةمك-حلاو
 ليدسيلا عدا ىلاعت هلوقىاكةر هاك دارا ليون رقلا موللعباهصرمصخل هحوالو حقانلا

 مضلاو ةينحتلاوةيقوغلابتآا رقدقو ؤ(ةكر |.ههرحش ع نمدقوب]ةنسحلاة- ظءعوااو ةمك كاش 1

 هوما 4 قوقل يهنأ ىلا مهكطعي بهذو| :هاهن« «ئدانيعن الود ءراضء اون وطال ل عتفلاو

 امااهمو ريمضلا نال نفعا فاقلا مف وة .ةوقلاو انثملامضد دق ونءءار :ىلءمراُ ءاورمسك --5 صام

 ةم-سوةحاحرلاه-.5ىذلاىل دنقلا هبادارع حام هللوه ا«الوالا قرع. اوةحاجُر الو هلا

 ةلمكملا ةيسفلا نمدقوتلا ىفام عمدج ملادقرأ 01 ةناواءملا داع الا ةماس' نه هىلوأه د !|ادقو“ !|

 ةكرابموةرجشا اءذهترز نمد قون حام هملا كلذ ىأءادشد لل ن ندوه عر ؟ىلاةءرا ءراس بلا ةيهيشا!لصالال

 ناة>الفلا يال ١ "رك د ى> هده تمةميظعةكرب نو رالو واه 'واهعف نمةر تكلل ب نحيتمىع#

 دارملا ( هاربا رونن «ىأ ) اهباكربت ةنس لك سأر لك قم تون ىفا ماصغأ نماثيش نوةص:ءامكحلا
 م صا املس | .هارباهيبأن مةومنلار 0 3 دلادقو#ب +*و

 _توهياعملاعت هللا ىل_صاخم هندحوءايدنالاونأ مال تاوةالصلا هب لع مهاربأو ه هرحشأ اديك هبع ١بسلا

 |يضن 2 كال + 11 1 ع افلا شت ل الآ قيل لا

 ةهكافوةذااهع- ةنةرشك ادنوس زةكرا.هةرحش ه همدهد ا 0 1 معءءاعب 0 12

 رهظىفانيباروهظروظنا ىلاماركسا |هئابآن نه ل ةثنأ لو هيلع ىلاعت هللا ىف 2ع نان تار 0 ص ه] نهدو ءاودو ماداو

0000 ١ 

 ”سح ا



 هدعب نم نال رمأملا ةريشك ةرح *وهثمالسثسالاو ضي وفثلا با, ئاميسالو ديحوتلا لءىفاملعراصذأ مالسل اوةالصأ اهياعمهاربا

 هلوقو اهيل اةراشاةنوس زلا ناكوا فو > ىلاعت هللا ةالراي ىل اضرالان مناشلا ةهج ىف مهرثك أن اكوهدني رذنممهاك ءاسنالا نم

 ةعفرع ل_.جةلق ىلع نوكت ىل اكرابتلا لوطا يلعع تت ثي>حلبنيحنودانيحاهيلع سمشلا عقال ثيحىأ هب رع الو ةيقرشال

 ةاة؛ةراعتءاواريدشت ندا ولك قدرا ىععم رْضف صوصدخم اا لع ظاذ متاككاو نيللا
 هيلعمهارباهيبأب هلصتملا ملسوهيلعىل اعتهنلا لص دهم وبنت روهطه.شمنالىيفاثلا انه دارا اورثكالا ف
 ءازسأ ضعب ىلع ره: أو ةكرابمةرجش نمت زيءاضأ حام_صعمي لصتملاهيدشتو مالسلا وندلصلا
 خ_سرتد عضنملا صوصخغا ةئيه ىف لوةعملازاربا ف اشكلا ناكل يثمتلا ةدئافوهيفامر وهظأ ليتمتلا
 هللا لص د رد_صن رضاك ج ورشلا ضءبقوةيحلالا تكلا وثيداحالا رثك اذا و ناعمذالا ف
 حام_ملاءوضو روذلابةمكحلاو لعلاونامالا نمهيفاموجايصملاب ءملقوةجاحْزلاب مسوهيلعىلاعت
 هياعمهاربانأىلاةراشاةيب رغالوةيقرشالباهعضو# رحشا هذه تي ززان نمءدقوت قع: ىذلا
 نال امبعىلاءتهللا ذر ر ع نما ه.هرسفا كامل هما ةينح لب اينارصنالو أب دو( نك مال اوةالصلا
 نمدبال له_سلوقدعب ىلاع:هّللا هجر ف نصملاهراّخاامىلعو برغللد ويملاو قرشا ىص:ىراصتلا
 ردقتلاننمليقام طةسف لهسلوةىلعان ردقاو اك ثمر ون ل شك ةباالا قريد قتلا نأ ر ابتعا
 ا هلونتك اماقهسثملا سن اج ىف نأ ىلءءانب ةاكشم نعوض لك ىأةاكشم ىف حامبدمك

 ادّثبا نهدي حال نذس 3 اهاجدن. موجنلان اكو

 ىلاعتهرنا لصد تاةنع ةيانك حابصملا نأ ن مفنصملاءاكحىذلا اذهنأ ىراخبلاح رشفو
 رهاظن ع ديعبلي وان ماللاوةال_صلا هيلع مهاربا نع رح_كاوءردصنءةجاجْرلاو سو هيلع
 ماهفأر وصقلالاثعو هر ونلالثماذ_هىرضملاعت هنن منن رسفملاروهجه لعام عيحصلاو نآرقلا
 قدزر هلا لوق لضفملا لد وأتب لي وأتلا اًذههبشأ امو لاوهّنلا ف رعامءالولذا ل

 علاوطلا موجنلاواهارقانل * كياعءامسلا فارطأ,انذخأ
 علاوطلا موجنلاب و لسوامييا ءىلا«تهّنلا ىلصا رهو مهاربا نب رمقلامدا الاد ديخرلا اا
 ىلصد © :و.نداكب ىأءىضاوتي زداكي ىلاعت هلوقو) رظنه. فوىسبتناتخسحأ ه]لاةق كؤاآو تنأ
 نيب (تيزلااذهك) هيدحتوة ومالا ها وعد وهميلكت ىأ (ه٠للك لبق سانلل نيب لس وهيلعىلاعت هللا
 « ايبامل اةشاريمالكن اف * هاوقك ماكتلا ىععاردصمنوكي مالاكل او عضم | ىنععنان عراذم
 |ز_هىلعف هلا سوينا ليقو هولك ١ *, ىزلا همالكداربا لبق ىأ ف اضمر د ةيفهرملكتي امههدارملاوأ
 نمذو> أملا ىدمحما رونا ناف ةءاضالاةرحشنمُذ )1 ا زب سوه ءىلاعت هللا ىلصد < هودنهمش
 ئدلاوةومنلاراهطال رانلا,مالكلاهمشونوكلا هنءاضأ ىذلا هيلق جارة ءاضال سدس ليا اروثلا

 نمهيفامو فيرشلاهمسج قاخ لمةبالصالا ف ناك توهيلع ىلاعت هللا بصدر ون نأهيلعدروأو

 دحاو لك عم دو+ومةداملا لصأ لاقي نأ الارماع ردصل اوباقل اهيدشت طيرك فردصو بلق

 ىو رام هحدالاو هيدشتل اّميقهءحورل قلعت نمنأ اك بالصالا ف ةدود وملوصالا اهثازحا نم
 هساقةحاحزلاو هردصة كش ملا لام 0 وهيلعىلاعتهزلا لص هدئل هللا هنرمد لمه هنأ نم معك نع

 ) 3 اه 6 (

 عب ووهواهطسوى لب اهبرغالو
 دوحأ هنود رز نافماشلا

 اذهو اهرمغىفنوتزلا
 اناودراتعلا رطب
 ءامعاوتراشالا قاقحت
 د_يحونلا لهأةلمقىلا
 دب رقتلا ل-هأ ةدعكو

 ةيقرشت سلاما ثيح

 ةمرغالو ىراصنلاةءقك
 ةاهلاب ودوريلاةل هك
 ةيقينك هللا نأ ىلا ةراشا

 ة.مالسالا لاملا لدعأ
 ند نوطسو فاول

 |-ةءاجرلاو فولا
 ىلا مهجعزيمف فوخ
 ءاحرالو طو_:هلا دعب

 طابت لآ م-هرك

 مهضعب لاقو طاسنالا

 هذ ورخأ الو ةيويندال
 ةناكمىلاةيحلا ةرذج لب
 د ؛هأوقو) َ ونعم

 داك ىأ ءىذياتيز
 ىلاعت هللا لصد ومن

 ةسئقملاىأ( لس وهيلع

 (نيب)ةوينلاةرحشنم

 رمسلو ةيقوف حنفي
 سانلل )روظ: ىأةد>وم
 هاعدابىأ (همالك لبق
 ةوقلةلاسرلا دا ةومنلا
 ةيمحلال اراوثالا نهاهيقام

 هعمل ووءىصي ثيحهتاطاب وهرهاظءاقص قىأ(تدزلا ادك ١
 لاكف تيزلاءايض عمرانلا عامتجا فاكر ونىلعر ون ول لوول ا نيب ع-لاولاسرلاو وبذل عامتجا دعب وةيسحلاراونالان عراد
 0 0 0 .٠ :لجالىأهر وناهللا ىدهيروهطلا

 هثايلوأ ص او نمءاشم نمهروضح نمروذل ادخأو هرونةريضحىلاوأ هر وهظةط_ساوت ومرول ِء ٍِء ِ؟ .

 اهلقعبالن كل ىنملاسلاة ىف ىنعملا كل ديا سازثتسالال ل ةموهاسءا هل قام نأ: راعش أه فس اذلا ل اممالا هللا برضي وهنا يقص اكأو
 ممل ض قي انلعجو ممعىلاعتمتلا يذ رنولماكلانوصاخغا نولماعلا نوماعلاالا



 هيقط لقاعلاوةرامعلاب ناعم امان رك ذام ريغ ىأ(اذهريغ)ٌةيبرعلاباب رو نورسملارك ذام ىلع ىأ (ةيآكالا هذه ليقدقوز

 ىأ( ارونعضاوملا اذهريغ ىف نآر قل اىفىلاعتهتناهامسدقو لعأىلاعت هللا و)ةم اسلاولالملا ثروتاعرةمالعلا ىلعةدابزلا نال ةراشالا

 نوكوغ-بليلاهدشتلاباب نمهنارهاظلاو ب كوك اهناريك ذ_ةلادج ولعل واقح ةئيضماسم ىأ(ارينماجارسوأ) |ةلطم ميظع

 (رونللا نمعءاجدق) ىلاعت هللا ىأ(لاقف) قلخلاملاعنمماعل اوصاخا/ةماعا|هتلالدح وضوو هن رهش ثيح نمىوقأ هب همشملا

 زاجعالانبب (نيبمباثكو) رونلاىلاتاملظلا نمه.ىدتيهنالمال_سااوةالصلاهءلعقاطأولطاءالاطباو ار وهلا ىق

 باب نههناب نيرسسفملا ضعي لواحد قوةرباغملا فطعل | ىفلصالان أها ولوالا دلل هنأ * ١١6 اذهو زادالاب ماكحالا نيمو

 , (رابتع اي نيقصولا ند مما
م ع؛رونل ام-ةاذاوهبا|جوناو مالك لا لمقر هات هسا مواتر نمدقوت هتومأ حامصملاو

 د

 ناو ىظْالاام_هرئاغت
 دقو نآرةلااجبدارملا
 ىأو م-هلاباةمىف لاقي

 ل-.ع<نأن م عنام
 ىلكص لوسرلا ناتعتلا

 هناق سو ه.اعىلاعت هيا

 هر وهط _امكسا مظعر و

 نيب ةراتكو رارالا عب
 عمي ع-ماجهنا ثيح
 ماكح الر هظمورارسالا

 رامخالاو 'لاو>الاو

 هناحبسمللاىأ (لاقو)
 ىلاعت هللا ىلص هل هطاخم
 ىنلاابيأاي] !_سوهيلع

 ىأ(ادهاش ةلاناسر انا
 مهلا كعب نمىلع
 مسه دكت و مهةيدصتب

 ع-مج ىلع اد_هاش وأ

 يك ءاسنالانم ءادهشلا
 ىلاعت هلوق نم دانس
 لكن انك اذا ىيكق

 كبانثج وديه_ثةمأ
 رهو ذوي م51

 هرد-ةملاو> أ هدعبامو
 0 8 نوي والج وغلا ةياعر لودعل ا هجو ل ءلوارذنم ىأ  اريذنوارشبمو) ةريثعملا تاهجلاع رج ديا كةريخق

 0 عيجىا(ايعادو) هقرفلاوةقرحا,نيداعللو ةلصولاو ةنكلاب نيعيطللرذ :مورشسمو ريذنوريش وهف ل باقل لحما فةرامعلا

 ءازحالاد ايت ءايديدشتلا نأو ا ةاكٌمىذ لثك دار ارد صن ايئاكشملا ءمل_سوهيلع ىلا عت هللا ىل_ص

 تي زهراثع ىهىتلا مهارباةومنناىلا ةراشارانلاهسقنألدقتي زلاةءاضا ليقو ى متنا ريدق: الف

 م_-وهيلعملاعت هللا ىلص دبلة ناك ا ,وهمالك لبق سانال نس داك. هناا اذكهو ةرحكاثإ“

 نم4-.ةامناك ورانهسسكملولوءىذت داك" ىلا ةرحشل اثات زر نمهيفامدقوى ذلا حامصملا هيام

 امفدكم كلذىلاراشأف هالك لبق سانللن انيدب ثيحاناكت.ز اكلذرونةءاثعةومنلاو ناممالار ون

 فوددوملا ةي" الاف ىذ لل ةراشالاو تءزلا اذك ءاوةدة_ساقملا ىلعرخ الل ةلاحا امهدبسحأ ركذب
 ىقرانلا ساسماكملكتلاو مالطالاكءافلا ناك :ءاضالاكحاضتاالاف نانلاسابتالف )١( ةءاضالا

 ريسا فلا قةلاو قنا اهوولا نم( لءأىل ءتهّيناواذه ريغشي الاؤليقدقو) هيلعامئثر وهطظ بقرت

 هامسدتو) مسوهياعىلاعت هنا ىلص ىلا ىلءءانثلا نم هيفاملرك ذام ىلاعت هللا هجر ىدصملا رصتقاو

 هللاىلصدمحءهر وتل ثمقرونلا رسفمهضعد نأركذأمل (ارينماجا رمواروناذهريغ ؤنآر تلا ىفهللا

 لاةفه:ءداعتسال |عودب واهنعىنغامعهقدرأءاملعلا نم ريك هدعسس|اموهو ملسوهيلعىلاعت

 هنأ نمهري غوىلازغلا مالك ىف مدت: امىلعار ونهامستمحة با الاءذهريغىؤر ونلا 4 عقلط أ هللا نأ

 ىخامهريسغل رهظااوأروذلادئازلارمنملاوةيسدقلاراونالا نمهيلع ضياع سانلل ىداسحلا د ثرملا

 مءاجدقياتكلا لهأ ار هاوقىفةكملهال باطلا ( نيبمباتك ورونهللا نمكءاجدق ىلاعت لاتف )هيلع

 ىذلاتافص نمام-مقام نوما وناكو ليخفالاوةاروتلل لما باتكلا ومالسالاب روثلا مسفدتولا
 لالضلاوله4!تاماظهفثكلار ونهاهسقنآرقلاب وهب روذلاريسقاذلف هريغو لس وه.اعىلاعت هللا ىلد

 ءىحي_هاكنارقلا سوهياعىلاعتهزناىلصهقاخنافاموتيادهىف قد رطااداكتالرممضا ادحواذلو

 نذآهرمأ ن الد رهاظ ىلءنذالا (هنذابهشاىلاايعادوا ريذنوارشموادهاش كانلسرأان|ىلاعتهلل'لاقو)

 هللا هجر مال-سلا د. ءنبالزآر قلازاحن ىفاك مالا نءوأم عه زوج اما ريسشك هناؤةدارالاه.دارملاوأ هل

 هللاىل دىننل ىلع هقالطاو هناي مر وذلا قالطاو (اريغماجا رسو) هريس واض أهةيفوتب رسفوىلاعت

 ىوق:(ك تالوقعملا لارداىلءةريصبلا ىوة:3 املاك, نافنآرقلاو مال عدلا سو «-يلعىلاعت

 لوبقلابهتءاىلع ده_ث مل_سوهيلعملاعتهللاىل هدنالا دهاش ءامسوتاسو حلا كلاردا ىلءرونلاب

 وهورقك ناهد. رذناا واهميعنوةن< |[ مكرشملاوهومهمأىلعو خيلمةلابلسرلا ىلءوراكنالاو

 هغال_بلاو حوضولا ةياغف جا رسلاب لسوهيل ءىلاعت هللا ىلص هريدشتو هتعاطو هلل! ديوث ىلا عادل

 هنأل

 لالا نيب وتا -ةمعملا ف لطابلاو ىلا نيد ريم( ارينماجارسو ) هريستو هرمأب ىأ(هيذأ:) هنرق مام دهبحوهئثيدملا ىأ(هللاىلا

 هيقحلا نا رااىلاةقيقحاوةق رطلاوةعب رشلاب ىعادلاو هةتاضاب رلا اهي واسموقالخ الا نساك نيد وتامالعملا فمارحلاو

 ةيحتلا لك أوةالصلا لضفأهيلعةيلعلا تاح ردلاو

 أية الا ناك |[ الا ىعملاةهجنمابسا:مناك ن اووهواهانعجار ثمحاهلك حس اان دح وادكهر امل |سا.-قا لق هلوق ا

 هححص1 ب" لإ ةفاومنوكي ىت-رانلا ساما لءةرهاظلافئالذ نع

 ا
1 
0 

 ظ
1 



 قةغلايمح نسل قا راك 'ادافاماهف5_سا(ةرولارخآ ىلا كلج م“ :ل[ىلاعت هلوق) لم ,ةلاوأ عونلاوأ ب املا نمىأ (اذهن :هو)

 ءلرزو كنءازهّض هود اوقدماع اه فطع مث نمو كل ءانحرشدق ىأتاسثا ىذلا ىن:وهل قثقئلاراكت اذاهناسا

 ةياعروى:لاىلا اغا 22522522222-22 2 2 اا

 حوشاوت وعمل "م اردو انك ءارو تريلا هذال بلا ١ نءهيقفهرم هان اعسانلل:ى نو ىجولا نمءىضت#س هنال

 دا ل وزديدشتل عسو لع -قدق وهن زلةوهإا5 قرأ اذا ياا ارا ني هود يولع جارسلا ف-صوو

 نال( الة هردصلاب | اذهدقعم <ذلا لممقل ا(اذهن .مو)» ىو اهلار ادب هدئاموع ىغال جا رسوع ىطب لوسر مضت ةوالث

 رخآ ىلا ١ كلردصْ كح رشنملا كاك دا 1 ود) !بوعيلعملا 5-0 : هلل | ىلص هن دن ىلعهللاع ان نمهرك زل ضقلا

 و وديا شتمقلا فا ا كاس ىلا قنوىف ل راكب الوزحملا (ةروسلا

 تسكعأ انئلاوهيف مالكا نافل_سوهرلعىلاعتهّللا ىل_صهسيدت ىلعهللا ن م ءانباهلك اهنا ىذتقي

 ل_قائكرطتلا ىدا سا ذهتلق (كلر ؟ذشكللا ذعقر ه) اعلا هلوةىلااهل5 اوأقوهامار هااماا

 لسوميل هلا ههتلا ىلضهاوسر ىل ءابس هلا من 9 3 'ىلع لدئاباف اهرم ءابكلذك ىه قيقحتلاد-هءو

 وهودح او هيقهن ةادنالو ءاوس هلم : 1 ىذلا لامك |نمىلاهتهّنلا» ايماس ل ىو

 دئاددأ | ن نم4هجم ااه شا دل !ةراشأ )2 مس رمعلا عمنا) كاعد وو قفءانثلا عابأ نم

 عدممأ ا موادموهو هادهئاذياودنوت اكسترا صارو رس

 4 رع ادور 5 !|ةدا ءاو ىلع نم رمد : رسع بل غبال هنا هرم .عيىلعهداز وهمس : ررك هنأبءرشب هنا مث

 ىييضتلل لب اوريغردصلا

 هباقعسوىأ عيسوتلاو

 قي ناكامدعبهمكح

 هيلع سكعت اأو ردص

 ىلاعم هاوقل هريغرامعنم ||”

 ىيضلتا يعبدتلو

 نولوةءاع :لوددص

 5 3 رقلاىقو اانمقىأ

 ىأتك ىلا + * لاق م“ كو

 د ند ةثكسلا لزنأ 0 ءلاب راوهيلععائثلاوهحدم م ملسو اعىلاعت هللا ى 1ص 5 هادي دعم 1[ ممالك هر وسلاف

 ادهق هم ردم حرم رمش ليبقلا اذهن ,ماهلك ةر وسلا نا ناجل : اذه دهيول» ملك ل ءالوأأم ىلع

 هلو-ةناإك نيوكت ىهن ىملارودبهطس وه 5 :دصلاح رم هل *ءموقر أومحللا 2 هاذعم لصأ ب غارلا لاق حرشلا (عسو ىأ

 نيوكثرأنك لاكع اهتيقر طناكمارأ 9 م نان ا :لارصةئالؤاقاطمةعسوتلا هريغلاتو
 نوكالورو# ألانوكيف ىفاكقاطأ 3 هيفصتهوهق هلوأه حرش ل-ءةاذافر ومايهئاصت ارايةءابهيسلقلا فصوق ومال
 نول اثني هنوىمغلا مد_ءوحرفلا دار ولاكلان هءوالو قاقريغ نمقاثملا لم ون ةيلاهتلْكتدارملاف ةءاأالا

 ريعملا يكمل هد و ريخالابانهامرسقدقو ار دو هيرمسك ؟وهتضياذا يوك تح رش هنمو ضامةنالا

 نيب عملا عجة عهنع ليا طعام الإ انعمل. ضأن العلدت اع ىءاقلاهركذاكو ابيض قمل نا

 ةاداقموى-4: احانم [| اقيم ةمهودص لعجت لضن ادرب نموماللاردصحرشر هي نهي نأهادربنذ) ىلاعت هلوة قيضلل

 هيحال ثيح الا راك تاد ”!ىغلاى وا :ىراكت :الا ماهشت ءسسالانالثدشملاى ةاياس] كد دللر ف :ء(احرح

 الو دفوا نورتكلا ١ ةعنداب ؛ئذلارك ذءنال عاب أ هنالزح وأو حضوأوهو حرش ىلعم ند ةرا صام عراطملاب هلو
 سامءنبالات) 5 الا م هل هلل أ ىل ددمأ#عسومللا ناىأهامزاللات اا نع ةيانك هنالةنيبتامث اوهو

 (امهمع ىلاعت هللاىذر 3 هيلع ةامدع سرا ى ل لن مورعسا .امبوأةمكحلاو علان مل عدو اع وأ نار

 ا . ا امكىأ فور ,طمحلا مهاب فرظلاو ل هامل -عالذم دع دمع وهذ 0606© الامه ردصل يدار 3 و نورسغملاورك ذ 58

002-0077 2 
 ىلا هما رأت شم ٠ سدلا ادعو ع ناسالاا رات ءةقرطأب , هريس قل :وفورعمساقااو

 1 مداكلاو لمعلابنو رقما لماكلا قيدصتلا ى؟نابالاءىور 29 (مالسألاهحرش اهرمع ىلا عت هللا
 امهر فتق رذتلانداو

 2 رش) لاق : 0 هجرخأ اذهو 0 0 اوهّمعمحناعذاو هلوبقو هيف هاولحك ىأ هلم اذه سم ]مالسالا ىلع وهي ع
 رود هح هراهنع

 6 )م الدالا هم ركع نع ء متاح أن با: ِء اطعقدر ًط ندد :لا نب او هيددرعنباامّمعىلا هت هللا ىدرساتع نياند

 اعالا 0 الانا ا علما اهل ءابا هللالاسراى هل رلاو ىد طااع اءاور( أ *أأ اسرلار و لرد جرتتم دقن دق (لهسلافو]

 نابل راقثمواءلاو دارا ال نيحلكومق ىلسلارأ وعي رشا عراهظالونل,ةدشألا ربه حوشعلا اوي و َْن ,ىرخأ ىو مالس | دارملاوأ املا" اك واعلارثا *الاهراهظالر ودل .ةرمدش هلا سره ١ مم

 لا را عد اعلا ىف سعتاق ميل فلز ندع رقاذاىأ(تصناقتغر اذا ىلاعت هأوق وةدوهشملا

 ةداس ءأ !اوهو ركش لاما ال2 1 اةيعثلا هآتعوة- مالا عصتوتنامالا ىدأ لسوهيا ع هللأ ىل آل

 هنود ند وةمركع نع |

 د4 7 0 0 ل حجج 5-2

 اعاهيقو دالبلاعمجىفد دايعلا ودابعل ارملاعلا داريا دب رملاىارمالا ض وفم :وداينالارو بدس هعموو“ ملة عمق ىأ
 ىلا أعد ار

 اموعمدقم امىفانسالفا دصوصد> هروح رش *ىأ(ةلا- مرلاروش لهسلاةو)هرر نمر وةىلءو هك مالسإلا رد هللاحرمش نذأ



 ىرصبلا نسل اىأ(نسحلا لاقو)
 00مل مااا 1 1زذ 1

 ةئسورصلاب تاموهنع

 نحن وهو اهو رع
 تاكو ةئسرساعو

 ىذرةملس مأ ةمداخه أ

 تاهمأ نم امءىلاعتهللا
 يكب اذا ناكف نين مؤملا
 اهيدت تلعج هرغصق

 ةكري كل ذإ باصاق هخيف
 ان را 2

 قفل ااه,برضي ادهاز

 2 - ال معلاو 0

 ىلاعت هللا ى هررعفالخ نماثيش نيدحسأ داونيعبال |لّضافأ نموهو ا1؟

 ا ىأنينسحلاوه (نسحملا لاو ةيدبسللو أ ةيدعتلاءابلاو ىئاةحالاندعم.لع< ء!ةيهاضملا اهراث 5
 ١ /ءااودهزلا قوهو نيعباتلا لأ نموهو هلمسهملاو يت" اايراسي هم ساو با !!ىرصتلا نسما
 | ىاوةعاطلا لكن نم رملو كحض, ملة: سنيثالا :ثكمنايملان عةينغ ةيلاعةترعقكاراهظاو

 ملهتل الح ودارملاوهق نخ نود ”روطلا قالطثيحو:ريثك ان نا ورا حصلا نم اريثك

 م-ْمريثك سهذةهنع ىورو هنعىلاعت هللا ىيدرايلع 6 وفلتخااعاوجرت واب 5فا 3

 ىلءمه رس انعقتو 0 تان اا ةقرحه سلا هناالو هلو ورشدُمب ؛ ل هنأىلا

 هجرى اطومسلالالحلا نك ًِ وحسصت ل ةعل الا دولا نمريثك ىهذو مهب ةفورعملاة هير طلا

 مرك ىلع ع امدح ىلا عب هلل هجر ندس 4|نااض[تدثأ عا اناا لكلا رك ب للا

 تدثملاو هإ لمح“ همن رك نشوهل مرا ارةريسءالق ورح ند و داكار ذاذكو ههحوىلا ع هللا

 ةرصمل نثتامو هنعلاعتا ىكرر# ةقالخن مايقي نيكنسلد] هور اصناال لو مهنافىفا اذلا ىلع مدقم

 ىلا عب هلل | ىلك ىنلا ةجوزةملسمأ مد همت ناكو ةنسزين امو ناني أوهوةّثامو مث عة سةخس

 برضير اص يدا ,ةكرب هراص|خ هف 45 ان ت2 فو رعص نافدتع اذا ناكفاغ عذر 1 1 ةكسلا تثكلا ىفةعأ ملا د

 "الم ىأةزمهلا.(هئالم)
 مكامىأ( مكح]هيلق

 ىأ(املعو) ماكحالا نم

 مانا كايرو عب مم

 ءاحلا مسك هةديشا قو

 0 |عاقو

 هيلا اع دارا هلعلف

 باتكلا.قاعترامملعلابو
 ىتسعملا هلالدةهج نم

 لك نإ
 (كيلق رهطنلا ا

 سانلابس انمدسالا نم

 قو (كيذويالىح)
 (ساوسولا ) لمةيال ةخسن

 سنالا نم نوسو.سوم ا
 هاا نطو

 0 9 مأاوهو نايعلا

 مهضعب عب زيبضم نمد

 0 اءشلاب ساوسولا

 ةاردلص كا ريطدم
 2و5 هلسلع قع اذإو

 فاك ىدرو (ام رك الم) : هروهشمحجاد 00 1 ءلاقلا دا 7

 معلا هو ةمكح عج فاكلا ع“ ةواهر كرار اكل“ نوكسوهلمهملاع اا مضي مكح خلا ضعي

 امككرعشلا نمزا ثددكلاقدرواك اهات اضِيًامذلار كح لا ومع مشلاو ةعفانلا ى لا ىءاقلاب
 ّ 2اوةمكح وأنا 00104 1 دلو كلا تن د قامانه ةمكحلاةب اورد ردن ليقو ةمكحو
 مدع نعزا# ءؤامو مهتتلاو دي 0 الى طعلاو لامكلاو !ىبدصتلاوأ لدغ[ ءاض لا و" وادعقلا مضلأب |

 ةريسصبل | لهأ ضعي وةقيقحوهقه.ئاممم ىحمروص 0 ىتهعس

 ليقو) ىهتناىحبساك اهبترع 0 كر او فواح اصموأع ٌُك او تامالاىرب

 هردص قش ىدروامىلاةراشا م ون اطوشلا حن مدقظت: ىأ كم 15 رهطنملا ا

 ضءب ىو احورشهال_صغمى أ يسوكنمناطي_كلا ظحاذه هلو ةوهنمءادوسةقاعجبارخاو فب مشا
 نيملاعل ا ن نءعى-غمللانألا : هر اشرللل- ةا4ةحا لا مدع عمال ةدابز و2 2 #0 5 تال خسنلا |

 هنا ىذ اقل ارعسسف#ىفو تاتوللا نمءيةلانجا.ةحامدعلا:لجالالك الجال ا و
 1010 ةلردصافللحرشت لا ق هَ رافت ع ا اًضءالاىلل- ءقماألل

 لقالو عوفرو حورشمة*نالعلعقلار تاك ىعي ةكركذكللان 0 رو رهط ضةنا[ىذلا

 هركذ:ةوةىهنالدك اوسفنلا ىف عقوأراصهدعب رك ذاماقهركذ نع ضرعأ هنا مهونوهماهبا دّتشاكل
 كيدؤيالىدح) 0 ا عملا لود ةنيع ةردصلاةمث كلاش ىنعمشا نالانيعموأل# نيت

 نا 0 انا 112 رك رك قازتو حارسدك عي يرض لاعف كلامنا لاق (ساونسولا
 ماو ماع «دكرركملا قريشك هنكا اذا ث همق درو تقلا امأو هيف سدقأو هول ازا رك سكلى لال عفو ةلاعق

 ىادالا_موذريدقتب ول عاقل اهيديرأ اردصمهلعحوةفص هنأ ق4 اوى : الثلا قلاعفك ةغلاءمللوهو

 ةهص سوسوملا ىءع حتفلاب ساوسولاوههراتخا ام ىلعف ى و : | هدعبس ع نموىرشْزأ |: ات هلا

 هنال ةسوسولاب مسقت ير حرا را خاامّءعو ناطمشااىتععىسهقلد : ءانري_غنمةيةيقح

 ناطشكفلا ل طحن مر كدا هيلقرههطت و زاك هنا ىلع ن 0 ا اش هدنعرد_صم

 0 لا 2 ا را 22 2292 2 2 2 2

 ق-ش نم ح_.حصلاثدد-كاقدروامىلا:راثاوهوأ ردصلا ملا سه ةلدك نانامأ ة_سوسولاو

 2و كم ناطتدالا ظحاذ_هكلماا لوقو هتمءادو_به-ةلعجارخاو هسماقو هردص

 ةدهاثمو ىجولالو_.ةلدع5_سل ه-.ةءلوةطلاح ه-مرودك هرب ولو ةسسل دقت هنناداراال ا

 ترتلللا



 رهظلا صرقنههضيةنرهلظ ى>هلقناىأ(كلرهظ ض#:[ىذلا)لاقاذل هرم لهل مسامياماوتخااكأ كرو دعضوو)
 بحاص ديربىأ(ىنعي,!تالفءلاو تاوئملاوأتاريصةتل | نم ىعب (كنذنمىفاسامإ كر زوهاوقنمدا را ىأ( ليقول هتوص

 وهم( ةياهاجلا مايأل 2) اال هيىلاعتةشاىأ(دارأل ةولةمصغل |ةبن هرمىفاهدعبناك هنال( ةومنلا لبق) لوقلا|اذهبليقلا

 فاقلاعتفو ةئلثملا سكب
 | مكس زوحوةفادضإ| ١

 نا ىقاشالو_هواق 2

 نوكسلاو هكا

 تاشالهنالل اهنالا دحاو

 كك ع دال"
 1 ولا 0 كا لا 07 اهانعملصاوةيساقلا رطاولاو س>اوهلاوسفنلاثددحوةسوسولاورصحريغنمدارترك داما

 نمةيلهاجا ةمزأ ق نسحأامو ب رعلامالكىف كلذ ربتشادقو,.ساوسوىل4 توصل ل قاذإوةيف#لاتاوصالاو سمها
 روهظلبقءرتغلا باعحأ ىساتامامحداؤفلاىساق ه اسابللا لاو سك: ديرخو ىنعملا ف ىزرخا ملا ىلع ل وق

 ا دلادوت اساوسوأهس زى هس لاذاوناهقاسة غنا ءاخالخ تنح

 مولعلا مالعاءالعا لمقو ساوسوى ل2 !توصالاةيدقو *« هيتيذهساوسوكرعشلاة. ىبطلاعّتفلا فأل وةنسحأامو

 ءاما هيف لءاوذ.د ءدلا هعيج نا قمااك- !اوماك. "وهب ل هعبلاماهرو لص هرتسوسر مى نءزواحتمّشاناثيدحلاىفو

 تك ام ىلاعت هأر ا. ةىلا مد _صلاىشاماهحورشلا ضعب اك أذ هديل وطقللةحاحالهل- م فاك ليص فت هيؤوهنءوقعم

 الو باتكلاام ىرد“ || ل-كار زولا ( كرهظض ةنأىذلا كر زون ءانعضوو)ه.ن ابكرلا نال ةجاحالف أيس هيفامو
 لب_صاغتىأ نامالا | تلازالا ىنععناك نعبىد_تاذاولبهحتلا ىنهعناكى لعب ىدعت ذاهنالهنعهتلازاهعضوو ليقثلا
 هحجوىل_عه.قاعتنام || لاجال 0 طاقس اي ةومخا |قيساعمدب 098 امامة ءاهمش نارقلازاعىف مالسلاد.ءنيا لاو

 حاتم مالو هرهاظو 0 ةح ىلع هنأب ن نذو: 1 هو ةيرشلاىوقلا هةيطدالام دودو توك املا

 صعب لاّوو ليا ريم ركل ل-يقوةدهاماو رقب ليقو اذهب ردصلاوسرم ةرسق دقو لد 9 !

 نأف لاو ةالا نيباعجرك ذام ع. هل كم1 1 !ةدع .لقل|تالاك لا عمد ح رشلا حرش ىلوالا حارمش ارشلا

 لك ثدن ناهنأن ماسلا ماوريسافلاءذهرف لاكشالاعفدني اذرموهحت ”مرعغصصخالد صيصختلا

 فلسا ادوصقملوق:# هر وهظ عم ممعتلا نعلودعأاهجوأ هالاو لو ةذملا نيب عا هجوأذ لقت امم

 العاج ىأ الا ضل دجوو هماظعتسا دارملا لب هر زومظءىلءاذ_هلدي الوه_.اءاملةثاذابوك رملاء أل جرلاوأ للا توص كامو 0 لبقو رهظلا تارغو < .قنلالوصح ضاقنالاواضياسننلا ىيسروت

 ىديو ةقرعملالاك نع 1| هاو 1 توصىأ ضيقت هعمس حلل 2 ليعتتلا ضا ةنالاقىد مناهل ها الح |وهفوت دل

 ةلماكةياده لادهفىأ 5 لكما دهو ل | .ةافرعضالو زهمكأ ام هنن .اعلجام له لاةثاوهةقرعغ نبا لاوو ىرهزالا

 ا صم داك كيت اىلعوأ ءرها اطول ء ىزاخخا :ءمللاب لعقلاو ضيقت هلق كل قتاذارهظلا

 ندحتعب ل-هثلا اماو راكم كسفدل ريخاو ى اكستلان م4 أمى قالو دعبهيقو راك وريد قت ىلع وأ جام | نيستلا لك

 الق رس ةأسملا عام ىتعع ند ت 000 (ةومنلا لبق ى هن كنندُ نمىاس ماملمق) 3 ”الاهدهإف ملك نطل طار
 انهادارعنوك نا دعم

 هللا ىل_صدهناب اراعشا ها :واهلفز داع : 5 1 3 اريصص هيرو د صزار>ىلعءأم .ازهرام ع ىانان ا ككاورت اًءدلان م[ وهيلعمللا ىلد هممصع
 هكول سلاح لسوهيلع كانا <

 رومال الماحناك هرهسو

 أهفرعت هرهاطظ ىلع هل 87
 نا ع هللا د

 ملستو ةههصن وق : ماعم ىف

 . نك : ناو ارازوأاهدعقهئيد قهيلع تمرحرومأن م قدلالا الملا ل :رثبوأ القع ف رعت

 مهلك ةفخلا دّصضوه (ل-ةثدارأ لدكو) ردتت ل الادملاك !سساشمريغن رمل يقام عقدناة ءالذك

 رزولاب دار اد ءالا دكا قدر ولا ذمرخأ ن اعمل: لللو ايف ابني مشا وك وفاقلاحاقو 1

 3 مسد هيلع ىلاعتمللاب عصهتشسي ىلا م حج !اوةالصا اهيلعى علب هرخفلا ن 0 ه (ةيلهاحلام انأ)

 هس 0 لاآزح اوان ل هلداقملاو ءسو راو :صال !اًةداءعو ةلرشاان ماممهيلع مهاعماضر مديل

 نء«ةرهطظ لقا اامكلذردا رذا لع .ةو] هيرطةةمالس | ىوهياعملاعت هتارصا# ساامم كلذريغو

 لقت اامدارأ لم ةو) هرمأ 30- - 00 1 ١

 ءا3 ةقفملا داس ل لن لتر (ىدرو 1 واحد يع :ىدحدلاسرلا

 ىا ةلاسرلا نم هرهظ 3006 208 5 17 د 7 36 5 5 8 0
 0 ا 1 نم هناقاه أم 6 لئابقلا ىلعد_سفن: ضرعا ل مهريغو هموق بي ذك ويلا قلبام ظعحو الل اةءمهنم ىجولاه.ةان

 هسا تارخ 5 أم 5 رقت لد ءزبكذلا ع ع. < ةبسرم لو صحدهبالا هي ال وابا رادنعل 2 همم 5 ىلا قل نم

 ءاملعو م(ىدرواسملا» كك -اةلاحلا 23 ع 5 رلا غاي ىح ىأ ماللا دي دشن (اهغاب ىتح زةرشكل | نعءمدحولاالو ةدحولا نع

 00 أمعب رآو يسجن + ةئس قوت «لودالاو رب .فتااو فلا ف فنصو ىنئارغسالا دماح أى اعود ٠ نئءرهور هااإ



 ىسوماباوأيلععمس وكلا سبح هللا د بعنب نجرلا د بعورأوهو نطاملاءاه عنده ام (ىداسل او)ىفاشلا بربح

 نمر 3 قواه ريف
 ةفوكللابناورع نم 000

 هئامعبراوةرشع ىذن اةئس

 حتفو ني-سلا مذب وهو
 مياس كاوا ماللا

 قتاكملتلا رك د ااذك

 هنا حيد ص ريغ وهو
 لوالاورخ الا ضةانتم
 رك ذامباوصلا ولمأتك
 ديعوأ وه هلوقب ى ا

 ْىر وناسي اىملسلان جلا

 0 هيث ةوصلا 6-2 ١

 522 مهد ر ئ

 ة:سهرأوممه هنو

 قونو + ةامالثو نيثالث
 ةردع ىدب اهنس ن اعشق

 ىةدجرت 4:ةامعبراو

 (لانمصعليقو)نازمملا
 اندم انة ىأ

 كعك قبو ذلاب كرا
 0 :ةمصعىأ (كلذالولو)

 بوذلا كاقتول ال) كل

 ىنعماذ- هو ( كر-هظ

 (ىدنرمسلا» ءاكح) عيدب

 هاوقى و وثيللاو أ ىأ

 كل انف 29) ناتعت

 نب ىغ لاق كرك ذ

 نامل ناىأ (مدآ

 1 مهالوم ىودمالا

 مالعالاد->أ قوكلا
 0 !اناسصأ جرحا

 ثالث ةن-س قوت هكا

 ئأ(ةوبنلاب]نيستامو
 اساسا كارد انعقرو

 وأ 2ك الملا نمي ىلا

 ةلادرلاب ةنورقالاةودنلاب
 1110 سس سم جيم

 ىلليقو) نيب رقلاةكئالملاونيلرملا حاورأ نيب مدآ هقلخ لب ةصنخملا ةيناحو درأاةوسل ارو أ ةمالا عسيمج نيب

 00 تت

 0 ىلاعت هللا ىذر هيا-صالو مل - هو 4- لعل عت هللا ىلص هأمهتيذ ,ذاةدشو

 تداول م-مو امم ىلعىوقي الوديامالا علب ' الن افا ناكامدعيهيلعكل ذهّنلا ل ,عهسورعصلا:وق

 ىقاخ وأ وا تنذلا ىلخ مدع نعزاحب نيقياس !!نيلوعلاور زولا عضووةيكم:رولاهذهنالوس رهظأ

 هنقرقحو ة-فرعةقيقح فول لاناينالا دع نيفنصا ادنعل م عملا فدك اكد ءلعوردقلا

 ةءافشلارمهتعةس ءوضوملاةناحالا ةمأ بونذ ل: رولادار ١1الق 59 هرك ذدعب هطاقسأةب د وغللا

 ىدرولاس ايةلاوهعيملوأ هل معلو 1 دعما :ىد «روأملا نسحلا ونأ ىداقلا سمح نيىلءو هىدر واملاو

 ماكحالاو ىواحلاك ثيدكلاو هلو كالأو 4 5 ثأاهّقذ ةوريسفتلا ف هلم اك ىف ةاصتلاسحاصوهو

 را ا كاس وهل ةمدنآب ف ف دصب ل احا كوهوة هدد "0 ||

 فيك همهف ىسيتنمو هماع غاب هاذه نمواربز وىمذلا نوكي نا زو ماكحالا فلا هنآ ىئايغلاب

 0 .فنتل اًةراز ووهامنا ىدروأملاىأ هز وجىذلاو هتاقيطف ىنقلملانباناقىوتفلاو هف.يصتلا قدص* 1

 م ا اوس ري هاوحانأ ارق ذل انبمت# ممل ة5تاق 10 :ق صد وخلال

 دقوةثامعتراو نيس ةنسملا عل هللا هجحر تام مهاوقأ صعب مهلا هنا عملازتعالابمهت اودادعب و 0

 دب ءورأوهوريغص:لاملسا بو فمماللا حمقو 4 امهملانيسلا مذ 2(ى 5( لاو]ة نسينا وأذ ةسعلب

 7-4 مفوصلا خيشىرولاسنلا ىسوم: ” نيس 00 قد :اقكلاتحاضصى ل كل 7

 ةرمادع ىلا 2 سن امع_ثق قولو - تعالت 5 ل :سدلو مهره سفتو مهتاّعمط 0 000 صو

 ه5 و هغااخ ةوةفوصالش: داحالا لا ل 0 ا ه راو

 با" 2 || بسانيالاعهت حرث ف لاطاو هنأ 92 ءطق قىيسلا ولعت اك لاح م غةىدحأ ص هوب ”هنالاقو سيطخملا

 راح عضولا نا ىنعي هنأ يق( ىلع ةرمدلا» ل ةلرهظ د ويذلا تاع ءالكلذالوأو ا لد 0

 7-0 لال م شملان ملعتلاوديعي لوقلا اذهو ب ورذلا لم >. هيادعال نان ع

إل لو 0 أ ثلاثلا مسقلا اذه ىلءمالك. !اقأم سوةيلععإ انةلاوةمعتلار اك ذادو هتملاذادس انو
 دعب

 وأكيقهيعاودو بنذلا قاخ مد_علام مه كل الرا ذاو :كلازاؤامعتر ىعمهعصو نأ م دقن هنأت هيف

 اريثك هل ممدرودقواذهقدع,ىأو ,زولا هس .أ: مدلعن .م اهم لك قا دعب هيلع كرادقأمدعا

 ى> لقم-اععضوب لو ثالأ نءهلتلا عفر ثيدحا ىف هاوق ىلا ىرتالأ لعفلا, امل: مدوقلابام ليعمل
 دقودرلا نع ىغهل -ةمو هلثاو ن مسيدع مهعىنعع عمت صو ريقي مهغللا لهن مادحأ ناءلو لاو وعرب

 مدآن ب ىيلاق هلا َ ذكلانعفرو)ه م !|مدقت ىد_:قرمسلاو هريسقت ىف ىطر ةلاادهل ه:

احصأ مهجن نيذلا مالعالادحأا ركزوأق وك. | مهالو مىومالان أهم كك نبمدكن ب حي( هومثلاب
 ب

 هريغو 00 |هقيو.ق قوه اا 0 21 لا

غي هر 0 , وأاغو ءقدارملاوأ هلا ترلابمسقماماءدعردصلا حرم دفة منلابر 1 ذلاعقررسفن هو
 أ انلوكاذرم

 مييلعءايمنالا ن مهره ل نعاس مدرغ عدو :ةومنل نإ -و هي اعىلاهتهّنلا ىلص هعذر نممْزاي الودشم 1 ملكه يف

ايمنالار ؟أساهم ق.سامةوم لادا اراال ,.ةوهرمدع ىف نمىلعهعفر قكي ذالك اوتالطلا
 3 ةالاضلا مهلعع

 4 ردا 0 ىلع قاثيملاذ_خأثرحنيطلاوءاملا س :مالس !اوةالصلاهم 5 مداولزالا ىف مالسلاو

 حارمش مالك اذهلوقأ فصلا مالك 595 4كم ليال عباسي لال

 هرك دفرشهنار َ 5 وأ عقرب ءاسم |١ 21| اوسدا راالل_-ةناذاد- مل ايام ىاماو بأ“ 5 || اذه

 هللا لاقو هماظعفلو رلا سبأ 9 ىنلااهأاي أسهبطاخ ثيح ا 1 لاح هللأ لاس

 اك || جو ا 3 ذااوهو(| عب كضعبءاعدك مك لوسرلاع اعداولع هلال ىلاعت

 هلهجوالو مهد. دع فدعا هرك ذامري غاذه نكوهيلاجات<الف كلذ انلقاذااما
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 هللريمضا اوءأ ةلامضي تو داذال قوز
لاىل حن الباط طز اواهحشفب ( ىمتركذ)

 ألو هيلعيلاعت هل

 ردق-[دتيمربخوأ هلق هلا نم ملدن عقرلا لوق (هللالوسرد#مللاالا هلااللوق) امهيفلو و < لعفلاو

 خسنلا ضعب فوءرخ ىلا الر 15 ئىدمالر ل ىعأى أ هيهاضنامو هى_ءأردقتبهيصئزو ووجب

 هناد اوس نع ٍباوجاذهو هير وألا لضفالا لعوأةملا اغلاّةداعلا ىلعءاشاذهو ليقورخآىلا ]وقىور

 0 هرو هدجا ناهللا عمسو كون لهن 1 ذياماريشك ا ذياوا رياعارص”ةددللاالا هلاال ٠ نهؤملالوقيدق

 نانويقطنلالاقاذلوامموعالةيطرشلا اذا نا.سء>ًاو:دا معلا نطاوم نمريشك قدر وكد# كلو

ذترك ذاذا هوقد , هرخآىلإ|| ةعقرورسلن ممالك هل <نءهللاالا هلا اللوق ةسدأو ةر_ثزحامترضق
 ترك 

 بيطخ نسا ةةدأ ”ةلاقهبقعهيقوريلا داز ؤوهاذك و ىرد-# ان :١ ءىذصم ا هرك ديسأ-ل جم

 ءزطق هك : الامثل لودر ادع < نآدهشأ و هللاالا هلال ن أدهش[ لوقب الإ ةالص بح اصالو 'ه_ثنمالو

 هركذلم< نار كهل :ااوماع لك مديق رص ا وروه# ا هيلعرو امري: اذهو ادع جرم دصملا

 ىقديصلا لك راكذالا لك ماةمموش هنادرو ىت-> هزيخآىلا هللاالا هلاالو هورك زلا لضؤ ىلع لاعت

 لطءأرك ذاذاهعمار م !اب ريك ديون انما ماةمماقملا نا اذ هىلءةنيرقلاوارغلا فوج

 هيقام ىكالروهمحلل ]وقلاو صن ركغيص ىهوليقانهفنصملا طيسوتو امهماقع قيل ركذلا

 هللا لو سر عم رك ل والاهللار 5 ءالوهو نم ءوااركذدا راالاةفد.دحلا حراش !||اذهضرنإو ىعتنا

 هللا لص ىذلاه:هذىقوالااهفوق. لهدد# ناهللا عمسلاقاذاىبصم لاف . لسوه.ءلع ىلاعت هللاىلص

 هك رلا ودعا راكذالا لب طةفىلوةلاركذلا رك ذلايدارملا سلفا هب هرم ىذلا هنال مسوهيلعملاعت

 اهقاراافا تع لادا نممهفا زهوىظفالار كذلايدا رذاذ إ م-هفل# اهلاو ةيماع' و

 ذ لاقامةلجاذهلوقأ ب ةمغ:رومنطلا ىفو ةلعب حترطشلا فدازنا ا :لوركذام هل صةعامع

 لاقت مانا مترك ذتركذاذا هلوةناوريرةّتل|نيعه.ررقتاءاوتأر 1و روث ًاملاريسغتلااذه

ناو ملسوهي لعل اهتمقل ا ىلع 2 دلل رك ذك وهل > وهلا ركذك هناف عقاولا
 رانا صوم 

 رظذلا4- مق تنعمأدقو وةكاكرلان ملامهالا قام قالفةامهمةيضقلا تلعج ناو ع رمالب .عجر

 ىل_علو#ركذلالاقيناىق 54 1باو<لاناىلحالىتحره_صرع_غلئاس !ادددرتوردصلا» جاش امرأ لذ

و رةمم_بوهيلعملا_عت هللا سرك ةناناهد_هاشمو نابل عما ؤرك ل
 قاييقدر ؟ذ.ن

ا دهاش دي نمادهش“ هىرتالفبط#اوتاولصااىف عقاولا
 لاصورك ذ 35 كك : الق كلذكو هوالا مالسال

لب ىلا الا ن*ةليلالو مايالا نم موىققىلاعتهركذ نعم بوهسيلع 0 هللا
 تادوالا نمتقوىفالو 

 تألق حجري نأ 2 >رتالاوهلهفد يقتل اذهذلل نأ نمتلك ناف 2 اك || هد "دق اهمد" عملا

 دلا هر ىلعه- ءاش ثاولإ_بود. اعىلاعت هللاىى صورك ذيهيونتلادار 1 تاوديقلاا ذرب ىلا الا

 لذ ا | 3 أ ن6 نوكي اع نهومس !برقك هر نم سو < يل عىل اعت هزل ىلص هب رق ىل |[

لئ اذالا نمىوقأ ةعاشاىأودجاملاو
 لكاب 314 رطي ىتلا قرطلاو فاو.الا ا

 0 تانك رسدلو روثأم ار وه اريسفت ىف لق هب هب ايناىلاعت عا هلل هجر فنصملا ىلءاوضرتعا 1 0 7

 (ناذالا ةلبقو) ٠ داوقوكلدكوهو هناالا هإاالل اوقوهمائىلارظ :لانهنأف ظقيتلاةلق نماضإ [اذهو

رك ذل فرط _اذالا ونال |!ىقديدرتل ا مث ضد ومحل ان هدي ممدقتلا هجولا ليتاما طقسك هم 12مل
 ت

 امهنعىلا هن هللا ىذر سابع نبا نعىو ر ودهادع < نءملاعملاقهلةنامىلعرهظالاو هو ليث عكر وأ

 ع فرب هصرصخ_اوأ صرصخ” السل ناذالاد_هام ركذل_علودهشتلاو بطاوةماقالاو ناذالا

 ةعدأ5 ا ؛ مالسأ اوةالصلا مييلعءايسنالا ىلع قاثيملادخايليقو : هرج "الاف ل.قو ةغلابملا ب عتوصلا |

 تل ببببببتاتتتتتتتتا7الاللا

 عماو او دهاشملاو

 ظ

 هانعمو ىأ (ليقو)

 (ىمت رك دترك ذاذا)

 ثيدحا د ناناكر

 (هاوةفل-ق) عوقرم
 ريمضل اىلاةءاضالاي اذك
 لئاقلا لوق ىف ىأ
 لوةىقلاة.نارهظالاو

 (هللا لو سرد هللا هااال)

 رو ر<#وهوةخسن فاك
 ىلا برغاورهاظوهاك
 مهضعيبطمص هن ثتدح

 ههدحو لو أاحو ع ةرلاب

 -اد رهن 0

 قد حو 5-000

 رحلا فرحالب لوقةخ سن

 لوالاء(ناذالا فل ةوزأ|
 لاق ناد_عسسالو معا

 لعجمهلا هرك ذعفريدارملا

 ل-ءجاكورك ذ هرك ذ
 ماقمالو هام هتعاط

 أ

 وهوةترملاىفاذه قوق
 داحالا عزه

 داحلالا لع ةهيلثأقل املا
 "5 ,هيلشت



 ىأد_:عزئاحوهوىلاعت هللار ك ذىلءةمطن عت 7 قرارا [ كاف ل2 هو لبق
 6 ل1 الا ةخسنل اوةماقالاو زاذالا ف خسف | ضعد ىف ومدعلا؟ ا

 اًض اةماقالا ىل_ءناذالا قالطادر ودقواسم 1 لاقدذ رطنهيقتلخدا مك>واغصو زاذالاك ةماقالا

 هزد ب وةديدجلاهتلاسر لوأىق ىفاشلا مامالا هلاقام ماقملا اذه ى .ةدت ن العأو د ا
 ريسغت ىف دها نءهنعىلاعت هللا ىضر مامالا لاق ىلاعتهّنلا هجر لاةفتلاسرلا 0 قىسلا
 دعمرك ذىنعي فاشل لاقهتلالوسرا دم نأدهشأهللاالا هلال ند هشأ مترك ذالار كذا الدن”الا
 لاو ةيصعملا ن عفوقواوةعاطا اب لمعل ادنعونآرقلا ةوالن دنعدرك ذلمت<و ناذال ا
 حيحصوهو فل ةلابرك ذلارك ذلا.دارملا نأ ىلعىنبموهوادجدي>ىجفاشلا نمل امّتحالا اذه يب
 هللاى-صىنللار كا ذهيىلاعتهللارعالالا“ هماةم_ صعملا ع 2 !اوأةعاطاللعاقلا نالعبا !زهىلحذ
 ناذالاو مال_الا ىلع رصاةهنافناللا ركذلا نم همعأ ذو هوهللا ن ,ءاف غاب ملا هنالدماب 1 1

 دوا 2: تنطبالو ترهظةم_عنانن سكول ؟يفاشل الاواهو نوه لد و

 لضفلاوبأ ىذاقلالا5)

 أ (هللاهجرهيقفلا

 ركذامىأ(اذه) فندملا

 حرش نمةروسأ |هذهىق

 روز رولا عضووردصلا

 [(سدرعق !١ ركذلا
 نم ملعلوقأ ىسهتن مدس مل وهيا عهنلا لصد والا | مهنمدحاو قوأامهمقمو ركماهما ةءمقدوأ ١ 78 1 0 ذل
 ه-ةعاط ىلا هادهو4-:ةرعمىلع ل دنمرك ذتهللارك ذاذا نءملا لقاعلا ناؤةعاطلاوةدابعلا نطاومأ| 0 م 1 لم_ثيفىلقلارك ذلاىلعرك ذلا ل-حهرهاظىلءرص ل اومومعلا وبأن اهنااذهألا 1 .٠ و تدم

 ةومعلا الك نمو لخدرالك ريغ نمءان ا هيرهأ ىأهللا باب تناق ىليقاك ملسو هيلعمتلا ىلا هللا لور وهو 00 , 4 71
 ةداهشلا|:ملك اهلوأ ةرهالظلا نيدلار ئاعش قدرك زإهتئراقع لسو هيا عىلاعت هنا ىل ههفد رش ِ اركذأ 6 1 عئربدارملا لوقت نا كلوه:ءىلاعت هناهعطةةومثلاب ان ريغ نمىلا«هلناىلالوكولادا_؟نم ىلوالا | 0

 صايع (ل_ظضفلاونأ ى ذاقلالاق) قاصا هلا ااا لاو ناذالا مثنيدلا سا "ع ْ قلع 20

 لحهللا نهرب رقتا ذه)ءوحنو ريقغلا لوقي لوةيوهفالاوخ اسنلا فرصت ن اذه“ نارمدقو فاو | ْ 1 2000
 ىنغلا لاق اهاصاخن ايبوهوحرشن لأ !هروس و ذعقوال ةراشالا( سوه ءاعىلا عت هللا ىلك هم رد 1 0 و هره 1
 ىلاد_هباع : رير حلا هرهدارعربر قتلا ىلع ردقئ* لك 0 ىإإإ كا 1 مثو) هرزه ىذلا' ةيثلاةزمهلاىأ املي نإ بحور هتسادقرمان فارتعالا هرار ةالا ىلع مط مذاب 0 0 000

 ىرت عر ورك داك ةعسب هللاه_جر فذصملاو ىمالاق م ”انوكيفايلاط,ا اراك_:اهلعحريغو ىنلاثالا| 3 00 0
 ا ةارارةرقنمنوك.دقورار ةالا نم ىلع عفن ريرقدلا ذ- هىلعف(اهيل "| هوم دودو لكملو 0 ) نع 0 0

 اديز زاودكتم اهعمسالاة ادار رعملا ءال ٠ نمهيقدمال را .اعانهام لجو 3 0 20 0 00 :
 قدراوام:د ار( ا ناعنن 8 مرمر قد 6 قنملاابيل وأخ هرالوفتمار رت ف كيرخ ْ 8 5
 دار. نازو<لوقأ 3 تدل ل اردصغالحرشنملأ د« ان لاق 0 لا مسمم ١ ىلاعتو ىل_ق ءاسن [ناكدقهنا برا, تل قف لجو ها لا ! . ىوهياعملاعتهلناىل مك م را ْ 3 دعس ( 4م )ه6 ءاو

 حر صام رهاظل ا فالخ ىلع لدوا# امهنملاكناؤ:دعباع ١ ارقالال والا فددر أك ىئلادعباممدشتب

 همسعت ملقع لع ديومتلاانهررقتلاسفدةو قرنا: نوداههدحاقروهافلا» م 0 :هنيأدن

 ع ىلع مل-سو هم 2

 ةقبأس || هه كا

 امات متل ىنععو ارارقالا نم اكءاو سرب ر قتلا, ةقلعت ىلع( هيلعمتما ركومدنع هتلر ٠ ف٠رعشو همدل
 ىلا لا عاماومت :د عت ىدعه.الوأ «ناكام !ةىلعي ىدعتب لجورارقالا ىلعهلمحملل وأءاقلوالا
 11015 07 2 ا لو كره داك رقا لو شفاه درا رقألا نالءانلا رك كرا ليو رهاظفا|
 همسأ لج ىلاعتهللأ ن 10 صاالاقلالاوتديثتاا ىنعرسلوهنماذهو لوقأالا

 ههكن

 مظع نم هملعدي ا ل .دنل لج وز عهللا ن مدام ا دم 0 1 ظل ا



 ناميالا ىئاةح سد ارعملا هللاتساالسلاالللاللالالبل1لب هال" اس0 للا حمم نادنالادارفاة.ادهوأناسحالا و ماقمملاةلصوملاىث (ةءادهلاو)ناةبالا لماكلا ىث(نايالاهبلقترشناإ)

 نيسلادي د ششي (هعسوو)

 اعيسوهمبلاق لعجو ىأ
 هاظفح ىأ (ملعلا ىعول)

 3ك ( ةمكحلا لجو)

 هنيلعلا كدتام لمحتو

 هنععفرو) ةوخأارعأ نم
 مسوهياعىلاعت هبا ىلص

 هيلعةيلهاكارومأل قت

 !متادوهت لع فازة كنا رك الزأءركشمدعل ىثخواهماععتلاءذهنالءلذوهمعت
 رارقالا نم هنا ىلءرير لا ,ةقلعتمىهوأةيمب_كللىق الا حم نان ىقاملا دهبقام نىك ةميسجمت

 مدسةةازنملاو ءابلا ىنهعىلعز ال يقامىلا ةجاحالفءرخآىلا يظع ىلعا منمىئردسةمةتاعتم ىلع
 هملقح رشناب) ارقومودنعاز زر عمامركمهنوك ىدعي هيلعهتما ركاب را ولعت ولك اةيترلا ابنا

 هناميانم لخددام لبقي هم ع«سأو هذ حسقو عسو ىءعحرش ناوحرشلا ىنءهمدقت (ةيادهلا ونامإالل

 هنثيادهوأةيادفالوبقدارملاوأءادتهالا ىنءعةيادهلاوهنامعاتتارمةداي زوهرعأل وأ قمللارهقيدصتو

 (ةدكحلا لجو لعلا عواهعسوو) مالسإلاهردصح رشي هندوينأهللاد ر:نذىلل اعتهللالاقاك ساثلا

 نارقلام وذو ندلا نهقفلابوةو..:لانترسفةمك-كلإو ظ غلا ىعولاو ريسفت فطعح رش ىلع فوطعم
 ل ارثود_ةباسلاةي الاريسافتا رظاناذ_هوزاقنالا عم لمعلاو اهم معلا اهلجو عرولا لثقو هل عابتالاو

 بنعةنزبل_ةةواهلازأىأ (هياسةيلهامارومأ لتثهنععفرو) هرك 229 ةمكحم افتك |اهضعب

 لعاش ماعىنهعمري_سفدو ةكرزوْك ت:ءانعضوو هاوقل ارظاناذهودهب قلع: مه-يماعوهنيكهزوحو

 أهعقر رومأ ب اكتراو عئارشلا هللا لها نم مال_سالا لبق هيلع ب رعلا تناك امةياهالاورمامل

 ريسراسنمتلعت ةريسسلا (هيلعتناك الواهري_بهضغبو) راك لطاملا قهزو قل اءاحال ملا
 ةلاكاو ةّميلا ىهوردسوةردكريساهعجد ريس ا وري سوراسأ وراس ملايو ار دعتموامزالنوكدو

 ريسأ |ثياقو :اهرهس نمةريس ضارل ذا ::لاقرك ةحبمق وأ ة:بحةرعسرأس لاقيةش رطلا ة تعءاشو

 لاو ةراهاجال ه-يلا ىف اضم اريمضلاو حاب_صملا ىفاك ىزاغملا ىلع عرمشلا لهأةن#سا | ىف ةريسلاو
 ىأردصمهضغبةرطلا فو لعافلل ىنممددشم ضامل*:خسلا فهضغب واهدئاوعاهريس ىناسملتلا

 لعافلاو فيعضةلاياهري_س هل ض غب لاقي نأ ب اودلاو مصديلعوة .جعملا نوكسوةدحوملا مغيب
 ىف ىذلا حو رشل ا ضعب قو ى..تناالوأ هنرك ذام ىوس ىخذس ىفد-جومل نك. وحراشلا لاوهللاوش

 عئد ىلع فوطعملاٌةددكم لا لعفلاةغمدبهضغب ىلا ناهربلا وأ ث د ل ارذ ىلأ لع ةءورقملاخسنلا
 هاغب ومئاقبل اهريسسل هضغب لقث هنع عفر هنالك, هاجلا روم ىلع ف طعلابر ورحملا مسالاب رسيلوهنع

 ىءمرك ذوح رشلا ى همهانثا نم عضولا ىنهمرك ذنمهيفام عمدءاغق ىوىلءهفطعامأو همزاول
 اد_هودازهت:لازانعزدعلانراداذا ضغلا لق نأالا طىلاو ع رلاءانعمذا عضولا ىنعمف حرشلا

 ىقاملوقأ هدحنع ةم_صعلان ءةرامعمناىلاةراشاوهوأ ةيكالا ىنهلبسانمري_ةهفلكت عم لقاك
 ءلا ىلعفوطءموهو عيهعااو هرورخملا ردصملاةْغي صب هضغب حيدت# نم ةيناسملتلا ىثاوحا

 ملاو مولعلامهفل هبلق هللا عسد ىأ هلل عجار هيلا فاضالا هضغب ريمضو مهف ىنهعىعوهيلا فاضملا
 ىلاعت هللا لاتإك ةثعبلا لبق مهعماع :مهدايعأىف مهطلاخالن اك ىت-هيلع مهامها ضعب موو
 هلك اذهو ناي_طعلاوقوسفلادرفك لالا هركو كيولق ىف هنيز وناميالا كيلا بيح هللا ناكلو
 همزاك فنوك.لعفل ايةءارق ىلعو هومهوتاكريس:#ىفريسغتل هيةلاخداالو مالسإ الهر دصح رتل طا

 ليقو حرشبقاعتم (هلكن ءدلاىلءهئيدروهظب) اهريسد| ضغب ةرابعلا ق-وةةكن ريغ نمبلق
 ىدعت زإوهمكح لطيأو هلعأرهق ثيحو لعةباغلا ىءعروهظلاو عمىنعوةبحاصللءابلا ليقو فرب
 ءابعأ ةدهعم_:عطحو) لكبهدك أاذلونايدالا لماشلا سددءلل نئدلاوءامكلا دس د لص أو ىلع
 كنعانعطوو هاوقري_بفقثا ةراشا|ذهف صولا نم بد رقوهو ليزسلاطخلا ىعم(ةو.ئلاو هلا لا

 ىنعموانزولاة:الاولاسالاكدملاب ءابعان وانها ميسالن ايدل هجا”كرم_ةهةوبنلاو ةلاسرلاو كرزو
 ناعم هؤودهعلا نم ةلعفنوكس:مض,ةدهعلاوةزمهو ةدحوملا نوكسوةلوهملانيعلا سكي: بععج

 ك0 ا

 نيغلا ديدشت(هضغبو

 اضوغيم هلعح ىأةمحعملا
 حتففرسكب (اهريسل)
 ىلاريم_ضلاو ةريسعج
 اهدءاوقل ىأ ةيلهاحلا

 لوقينأ رهاظااناكو

 هلعلو هلاهريس ضغبو
 دصق ىلع ءاقل بان نم
 طرا فام امأو دغلاملا
 صضءبقردصملا ةغيصت

 الصأ هلهجوالفغسنلا
 (تناكامو) الص الواعونال

 ىأ أهرمسىلا فطع

 ةيلهاهلا تناكالو

 (هنئيد روهظ هيلع)

 ةءاغب ىأ عقرب قاعتم

 ىلع) هتماعتو هنبدرعأ

 تايدالا ىلعىأ ىلك نمدلا

 حضوىأ (ط>و) اهعيج

 ءابعاةدهعدنع) هللا

 ىأ (ةوينلاو لالا

 امهلجوامهل2”فياكت

 دخالاب اهني عاوهو

 ةسبموهوقمانع
 ىلا لامهيالاو ةوءثلا
 هلاسرلا ةازنموهو قلحلا

 *يعمجهزمهلاتقيءانعالاوال.ةثالوقك لع ةلئسانا !اعتهلوقهنموءاوقوىلاعتشاهقفو ( ل امش - 1)



 زمهف نوكسف رسكب
 ىو ماللاب (هغيابشل)

 ااا كالا ةحف
 ةيليلعت ماللاذا دحاو
 ه«غالبالىأ ةيسسابلاو
 سود ل ءىل اعتهّيبا ىلص

 (مهلالز دام سا 1

 هريغوأ ناك ولم ىأ

 ديعو ودعوو ىهنورأ نم
 هأوةنم سم:قم اذهو

 كيلا انلزنأو ىلاعت

 لزناعسانللنمي.ةارك ذلا

 ىأ (هييونتو)مهبلا
 مظعب) رمعشملا هر دق هعذرأو

 هنأ ذو هتناكم أ( هناكم

 ىأ(هتبتر ل _.ماجو)
 (هعقرو) هكين رم ميظع

 (هركذ) هللا عقرو ىأ
 هر ذةعقرو ةحست ىو

 هرت ذ ع.قرو ىوربو
 هلل عج وىأ (هنارقو)

 همكحو هرمايهمالكى ىأ
 الاف هما همساعم)

 لجو زعمللا عفر ٌهدانق
 (رخ الاوايندلا ىفهرك ذ

 ةيونعمو ةيسحةعفر ىأ
 ىأ (بيطخ سياف)
 (دهشتمال دز رينم قوق

 ناحالا داحيا دنع ىأ

 ناستءالا ديد وأ
 ىأةالص بحاصالو)
 .الاز ةريخأ هدعق ىف

 هرياالا هلاال نأ 0

 وأ(هللالوسراد#نأو

 ىوالا ناو هلوسروهد مع
 ةلةثمللا نم ةفندع

/ 
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 ظ 00 0 هتاظفحوهت-!صأوه_ءلاتددرتاذاهتدهاعتو هيدوعت لاقبوة-هزذلاو قثوملاو نامالا اهنم ١

 ىف مران ”اموهمعمم 1[ ءاءازه ةدهعلاةدو وح ء>-الادنغأا يلا عجرب هناةدهععميبلا ةقينو

 نمةقشمو حرح قرمالا لوى ناك اهب انوا 1 ءارحاةمذل ولا رلا ب اجا هلج هتان أ 0

 غلبامل اهتدهعنم هتمذت ءرنواهل#أ نمحارتسا !و هرل_ص حول :|كلذ هلهّللا مسا اماوريصعتلا فوخ

 ليقاز]وريصلاو لمح“ !| لعهردقأهنان . ظعل اء 6 |١ نهضت اهيل عمللا نتمافلا سرلا ىداوةمالا

 هع ءابتلا) زسح مالكو هو ىتئالالا هجولا ىلع ام ولاقت الاثإتةحلا ءل4ةيفون نءزاعغةدهعلاط حنا

 هحار «ء لاجالاْ]:ه- ةع ط>ىأنارراقتمامهو مزللا لدبءأ ءاابهغيل مش ىورو(مهملالزنامسانال

 للا ركل 30 زلط اس زو غالسلاالالوسرلا مامون 8 : هنال-الل لاقنالا نم

 ماقلل سانمريغ هنا خالو مالاك- أ | ىلع غد ءلبشلا ىلعهةئوناب املا أي دار أوه اة نمسا

 ماض اع الو قاف الا, نيل ةثلل ثوعممو هو سأ ماض خا ئءاوةدثانالبدةعالان نمهيقام عم

 هوداعنءذلا 51 نب 001 6 و نما لاعب اةبوهاماءأم ءالا طخن الهنا. ا امن

 ْن 2 ْ:,1نم مممناكنأ و5 ةعنع ”ءاممهنم عقد لو هوعاطأ رارقلا عامسدرجذ نحاامأوهورذك ودونراحو

 ليبارس ا نر تتلف ةيكرتت ضرع ىتءاهموموهملاسر نأ :ىفمالك- )| سدلو

 0 سانشيدحلا قوم_ميلعهقالطادرو هناق نا له-ثءام سانلاردارملا ل يقو رحل عفت
 ساء نيان ءىور وهلنامب سانل اوةنحملان مهاوة لعحو ساغل |!بريذوعأ لق ىلاعت هأوقرسف

 امهورهاظلا بسحب ءلرتشم ظفلهنا ىمسلا لاقوة قيقحهنا ىلا مهضعد ىهذوا مهن ءىلاعت هللا ىضر
 مسالا لف لا ناد كاف نانا اس مدآ ىج ؛ىععساأنلاةنارب اغتمناظعلو ناب ر اةممناينعم

 تاذلا , دوصقما فرشالا ىلع رص ةاهنأ ليقو 5 ردت ىنعع س وز هلصأ نما ال ماعلا ىن :ءلابوة_كثحولا

 مكاو رقوهرك ذهعقرو هر لل وهناكم همظعب هميوننو) راكهلكه عى قا

 يبرعلا.هوننملوأ انأ رع ثد دح قرمو همظعوهرك ذ ذعقر اذاا وث هيوون وا هون ْئدلان انا 7 , هنارعدق

 رك ذكللانعقرو نا عب هأوق ىلا را كامل اك ءاطءالا اون اودلابمه رك ذعقرىأ

 ىلعلد» هنال هرمسو هلق جورب هلدركذ عدرو ةلهللا مج طوب : نال هغيلم ل داوقىلءفوطعم رك ارهبيواتو

 3 .اغىئاذهو م1 لا و هندهغىقامهئادأ نم هلعفال ةزعلا ب رلومق

 ناكهناهدعب عم هناك هرالمعادلاو عوؤرموههرير 2 : لعل .ةوحرمشش نا ىلع فوطعم ل يقوروهظلا

 | ردصالا فطع ىلا لعفلاب ريمعتلا نعلدعاماو قدا لا هننسىلءامعفرأ ارهسفت هونلوشي نآر هاظلا

 ل ءاز تسيلوهبءونتب ةقاعتم م طع , هاوةقعاملاو فنأ:-_مالكهنا م هوميالثلل العم ردلا

 هنعمىلاءتهّللا ىضر راندي تمالكؤ مايك ايلارةيدعتلاوهرهشالا نالريقاك هدو و45 را
 بصئوريم_ضللو" ةاضاو | يحتم د ىوروهرك ذ| ف اضم ث نأ ءانهرخ آوءارلارسكبو هرك ذ4- يقرا

 بوصنم ىلاثلاهمساوهملعدئ از :عقرب وأ مد ءرلااذهماما ةراد ذهعت هر ولي اج ىلع طع عديقر ىور وهركذ

 5 :اهرليقو ه4 .ةطاغنارقاورمتلانار 5 هذمو ع اولا «؟ر ١صمهفاقلارسك :نا ارةلوعغم

 دهش-مالو بيطخ لا الاوأ. :دلاؤ د ذهللا مد ردات لاق )١ ا ءهمسأهنارقوةخس ىو لوق

 ىلاعت هللا هجرتداتت هو هجحرن ثرع ل5 (هلل تالوت ادعت أو هللاالا هل اال ن أدهش لوق» لارا حاط

 ناانهلاق مهضعب نأ ى موا هم هلا عيش رومأت يقي هناالا مالاك- 1١ اذه ىمةدت ام ضد ءارحو اكن انو

 ةءاعتل لس قال 2 تس لةداهشلاذاةثعلادعبةداعلاو فرعلا ف ىراحلا لك الاوهان هك ذام

 || ديلاكىهف ةداهشابيف سيل ةمد>خ لك ثيدحلا قواه يا عةساق ملا. ةرخ ”الارعأ ملعيوأيندلا نا ذهو

 ءامدلا

 داخل ل -



 فروع
 كي

 ةينادحولا.دهشت نمدهشتملاو5 :زاذحلا ةالصدرتالفردابثملا ل ماك اادرفلا ءال_صلاندارملا اوءامذلا

 ىضر دوعسمْنب| نعىورملا هلوسروهدمعاد نأ و هللاالا هلال نأ ده لو الادب ناك 3

 هللارك دىلع امهريغو نيديعلاو ةعبج "| ةمط ىف 0 ةقيدقهنادر : ال :ةقينحو أهيلعو هنعىلاعت هنيا

 1 سيلاذبهو هرصعىقهنالث لا تار ءاعااذ_هو لبي ةهوفو حيمستلان

 نيب 3 اوةوءرخ لا ه:رناوذعى هىلاامدلا3 هركذةعفر نأ هذا: ةدامنا ل ةوهءاوكىدصتب

 تراص مالسالا ادعامل ماةمهموق ةرخاقمومهرت ٍِ "ام نوداتعت : اوناك هلمقءأس ط1 نادي ريهرخ [ىلابيطخ

 اهريغو ةعجاودم عل اوفوسالاو حلا ىفاك ت1 هيطخى اوزاكب هذمىارةعورشللامساةمطخلا

 ىلصملاو هيدهب ارد. مالالثم م هللا لوسر اد نارا هاش ىل أع هللا 4 .دادحو دق عبدلك كلذ لءافو

 لوةلاوأ, ث ىدالو هال ص<الىذلا مالكلا اذ هقامعر تناوشلذ دقت هتالصرد تعال

 لاح ف دجوب سيل ىألاوحالا معأن م ىبثتسملوقيالا هلوقو ٌةرجشلا ىلع لد ةرمّدلاو مازتلاقام
 هلوقىف عب رفتلاه-جوامتاةناف متاح لأن باو ىوميلاهنع هاورةدات هلاقاموالثانالا لاوحالا نم
 هيد 2: عمن ناكسف ىلصملاو بيط#لا نممعأدهشتملاو ةساعلا اسد الارعأو ءرخ ىلا س مو

 نيرادلا فءرك دما عفر نمنا ههجو ع رفتلاو ثيدحلا وةي "الا قالطا نمهذخ تلق 5

 ئردخلاديغسو أى ورو)
 هنع ىلاع# هللاىضر

 نابحنبا ا
 كا 0 2 * 2 آلا 2 و

 3 8 _َ 7 هرعغنال مالصل او هم .طة ريغ ىف ةداهشلا ةملكب ىب ”الاهزمدا راادو طقم ةااوكلذ هأدهشي ناب ةح

وهو (هنعىلاعت هللا ىدرىردخلا ديعسولأ ىود) ردو لصمو بيطخ هللا
 هيلع 00 ىذ كلام نيد .ع«س

توهو ردالا نر ديبع:رةيلعت ندر عن نانا
 0 0 2 ىباوعلا ا عصالا ىلعهسيلا بو بما ةردج

 : 2ك

 5 ا 1 لاق 9 نمىوهو ءاهو :لمهمءارابيلل ةلمهملالار]!نوكسو ةمدعملاءاخلا ةيوراكسلا ىراصنالا.
 دوو ير نإ نا )انك ثردشا | دهو هما ةرد : لءةوامهئينةافانمالق ممتكهيلا ا اصنالا
 0 "-- 2 ا وهم هر تح لدم دا هم ر5 مج 4.1[ باس :م مهدجمبا عدو هنال

 ىردناى أ( ىرد وعي
 0 قنايح او ىلعي وناجح مير ىف مساق خسيشلاو ىطو# 1 ١ هدر ايح نا هد225 0 هد : ؟اتكلا| ذه ثي داحأ < 2 1 لا ظودسلا

 ءاكذ تعفر فيك)
 تلقو :ةخسن ىفو (تلق

 اذهوداو نم كاذناؤهقل اًضامرسلاداز فن! نم ليف عيال حد اشار ين

 هللا لاو لاةؤةد”الاءذه نعل هريج لأس سو هيلعىلاعتهّنلا لص هناملاعملاىفنا ليقاملالو داونم
 نأ :سالاذنإ اورلان الى ارز هللا لاق هأوذ هر[ ننال بلادعي هلعلق هرخآ ىلا ىلاعت

 ىلدن الاقل ءربح ىف ”ألاقلسو هيلءىلاعتهللاىلص ىنلانا) هاوقوهللا هجر فنصملا مالك ىفاما

 ا ”احوهو مأ يفتسالا فرح نمفذ ىردتأ !هربدقت (تط ذتعقر فيك ىردن لوقي كن ءرو

 4 ”اورال فلاتر ل موس ل حلا لوقوهريسغو ىنغملا فاكرثنلاو مظنلا ىفةنير هلا

 ا.ةيقح مم اهعي_سالا ناكءا وسأه ياصأ ىلءةزرمها تومشب ىردت أاضيأ ثيدحلااذهىوردقوةبا ردلاو

 هذهبداهشةسالاوةءارقىلءعمهترذنأءم_ميلعداوسملاعت هاوقك قيقحريغوأ قرسناوانز ناو هاوقك
 ىرب ره وهل رث ةارسلاو توفل مداع تاج ل ىية-ريغانهماهفتسالاووهس و ةحالذن الا

 21 ]و لا ولاا ذهبا اود-ىردنا أ هانعمناهلثمقفروهكملاوهندل ن مهما عيفدماعدعد رقيل

 ىنعملا لصاط ناب ىف هنولوقيا اوناكنأو لركذ عفرةيفيك ى اان لع .اهقتسالا ىعم نعجز كو

 لحال بورا عم طا سمتالا ن ماذهوع ةرااةيقدكى ردت ىأ ماهغتسا 2 ىعمنعج رم هنأن ملقاق

 دا لق ودك دل ىلع ا لا غفل نا عمةيمجعأ هنكم | راةدالاودهحو لاو :ايز

 ريهز ل وقى ئمدعبىتلا هلا ن ءقاعتمىردتو

 ءاسنمأن صد>ل آموقأ 03 ىردألاخأف وسوىرد امو

 لع كهل 0 رعاف يصلك هع هاما همام لدول



 0 ا ص ل ىلاعتو ةناحس هللا ىأ

 لاوس ىهو فاشكلاحورشو ىنءملا ق[اكةمامريغةدعا:لاهذهناالاربخ ىهقالاو لاح ىهقمأن مالك عمترك كر ذاذا)

 ردصلا ا 4فنالىردتبةءوصنم تسلو كرك ذات عفر ىنءمو لاحىأ ىلع ىأةفصلاو لاا نعأ] 5 م مس. لد
 - ع ب

 نيل كن الإ لك قر هال اللا 0 6 دارا ءاوكير ودنا تاعك تقال اق نور 7
 000000 ا ةكل مال كاوقالطلا ع تلعن سووم ايئالفوا نولتسر ا ص 0 2

 مدعوتاللاو ءاقشأا نمةخسن ىفاهدجأ ل لاووا هطاقسادب دحلا حراش /ا| ااهيلعحرم 2 هس: لو ماشملا دج ىدادةلادهازلا

 وأ لوس ا هذه ىهالعلا لصأ توم" مزلت الف ءلاقاطم قود انزلا فاما لك ضقتلاولاوؤك سدلو اهر كد 9

 لوصح واطملاوةدع ىلا ىقعيجرتلافاذظوازب و داءوجولا ضعب لوص> نا ىلا ارظنا مف اد ارملا

 ع فنا تاع لاعت هللا صهنممالسااوةالسصلا هيل علب م-ةيملعأو رخآكهجووأنمقيلا

 نم مها ءماعن اكن اوهملعنم تا مهمل عدلا ءللار 2 !انوأحيدصلا ىف 9تسسد اك نير ”الاو نملوالا

 ققدملاحراش |١ هلاقاذك ماا نانا رد :ااروأ امهدحأ 5

 اماقالطالا ىلعوأ ءلا اذه صوص + ىف !سوهيلعىلاعت هللا ىب هيلعأ مهليضفمداراهنارهاظلالوقأ

 هللا مسالا ىلك ىنلا اهماءب مل ىتلارومالا صعبب هما علق لد محاماورهاظت هربا ىلع

 درواماماوءاعداام ضاكت مزه ىتحةوبنلا ماتا ضةئوك اذه نم مزلم الو ىلعالاالملاىفاهتوكلواا وهل
 ناكول هنالهمهفامهندار ا سم]# نم نيرخ . الاونيلوالا عا عل سو هيلعيلا عت هللا ىلص هنأ ن م ثيدحلاىف

 ريا نمترثك #تتالسبغلا ءاتثكولوبيغلا لعأاللو ةءنامهللاهرمأ دقوا هلكت اء عملا امل

 نيرح . الاو نيلوالا د نعمل لك هما ءهئادار ااا ءاوهمك كت .الاماد هوركب الو د ل دهام عر دااللاتو

 اض. آت اء.غملا صعمب 4م لا جوأ ورشوريخ ن مالاجا هيث ”الاوةقلاس ١ مالا لاوحأ وهلا ةفر ءع اعدم

 اك هل قاعة مالو أ امهريغدح أ لك نموأ ىن مله :[ قاعة هر ,دذح ثددح فاك هءاحصأضهداببربخأو

 هركذ عفر لعهنأ ىلعءانب ىنم ا ءارمك !هللاو - ماع لك نم مل ءادا را ليقوهوجولادحأ ربك هللا هاوق

 ايا ا ا السل اوةالصلا هم اعل درعج نم مهف ةوأ همك ة5سيرالا ثاذهو

 دارماوأ رخآث يدحىفائلئاسلا نمل عاباهنعل لاا ملي 257 ل
 قتالاماحادحأوه ورمأك : اراسقا تمار 000 زاملوت نالوعلامدعىفنايسامولا

 هلاوحأرخ 0 هر نرخ ” الاونيلوالا لع سوهيلع 1ع للا د ” هللأ بص ىنذلا 1ءنمدر وامام و هلدم

 ىملعامالا معأالىأ عءلادمتس هنموهلاع لكن ميلعأ هللا نادارملا ليقو هأ لد :ريجءاحا عاطقنادعب

 ار ركلاوهنعتعطقن ااه ردا و مهمعت وهف سرخ 0

 ىولاىلا مسوهيل ءىلاعت هللا بصدجايت> ا قب ا .ةمعنيكلذكى خذماميقمللا ذاك لد و

 ةصقلاهذهنال ديدسريغهلاو>ارخ آءذهنوكواهمزاول نهراق“ ا اهم ىذتقم

 ايندلا فراق ىت> هنععطقمي ممالسااوةالصل 4 اعل رو هلاوحأ ل وأ ءاندى هوءارم ا لتعتوا

 هنك رتالاحرا ديوسلاب نأ ن نظ.نافوخ*خ الواو هل .ةاماد كولوالاز | راطلانمةدنعامىلعثأ :ةياادهعمو

 , (كعمىرك دي نامالا ما عتلعجءاطعنءالاق) هد رشردت( قمت رد دانرلا ذاذالات) كر

 واوه ىناسماتلالاقاذاف نانثاهن روهتتملا ناله.مدارءامردب 1 ءاطع نب |ىلاعت هزل هجحر فنصملا مس

 هنا ىمهشلالاووةئامعالل ”ونيعست و عسا ٠ همس ىريشقلا هلاع كتاموهوهمقو عيا شع نان

 ديدحلا حراشلاانهدار اهنانمزحو ىد الا ىدادغلادهازلاع أطع نيل هس ني دهم نيدجأ سايعلاونأ

 نءهنءىلا عل ١ هليأ ىدر ل سود .ذحلا بعص ناكوهي ص ةخين آر قلا موف ىفاناس أ هلنااولاو < مْ "افلا نالا

 هنأ نيعبأ !او مهمتعهللا ى ةرةيادعلا نمدحأ نءانغلس لهناهل ليق 0-0-5 صوهلاق# عام توددللا

 7777 077ا_77_7اااا777اااالط707 20>> ججه

 قارعلاب ةيفوصلا اشم
 ىف ال ,مت«ءاثناف ناك

 لللانممانيالثدارعلا
 نآرقلا مْ ونيتعاسالا
 لاو_>اهلو مول 0ك

 ةينستاماركو فراعمو
 نيع- سلو عد ةنستام
 هرركا دساذك 2 كالو
 ىنالقسعلا ردح اذا لا

 قعملاةهنالدضاتاو
 تاعج] رك دكلانعقر

 ىرك ذب نامالامام

 كرك ذبةخسنف و(

 القرهظالاو هو يهم

 اعرش هيد_ةعبالو عصب

 ه.ةملكب ظفاتي لام
 همدنادحو هية اذار ارقا

 هتااسر ةيقحو ىلاعت
 لسوهم ءىلاعت هللا لص

 اظفاتلا طارتشا ىلع ءانو

 رداق ن نمد: ىفامهم

 قحلاو روه*الاقدنو

 هراهظا عم“ ءطارتشان أ

 ماكحا ءارحالو_هامنا
 ايندلا ف هيلع مالسالا
 هلام و ههد ةمصعنم

 نم َنَدِح كلذو_فو ا

 امه ظفلتي لو هيلي
00 
 اكرات ناكو ىلاعت

 23 ايمانه سبا دبر يغدو ذاذك ل خال
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 ل تت تآ

 فالكل اوحالا لمحت ن عر ولالا ناك ف مهرس ةعبرشلاباوفشوكفةءاحشلا اهلا:
 هةدصأ|و هدد ذااهذ_هو يم ةرك ذبىو 7 كعمىرك دب هاوقوةبثرلاهد_هلذب ل هناقمهد_عب نم

 هنأ مدقب دقو ة_يحاصملا قا طلءىدقو عونا لعدن عمنالرهاظا] ةفااعةر وهشمىلوالاو

 انا هساالا هلال[ ذهشا دو تملا لوقكا ةصوص# لاو اد نطاومىفداتعملا رثكالارامتعاب

 لاوقالارك ذ نصا. قئاللاو ارا تن اوارارك-:ىلاعتهللادجرفدصملا مالك فنا ليقدقوهّشالوسر
 كر ك ل. ءالداوقك دوهيلعملا عد هللا ىبص ه قرم لا: العا تلقةرابعلا صعب ق وتاب" الا ىنءم لصاح مث

 ءدارعىلع فودرامدعن فاد هلوقأ اناو لَ :اكهس كءرهاظلا ناب ىررلاب فرك ذالاةلاسرلابد>أ

 نك .ةيارتق هدر صر وم ىلا ول فا ل هلععانشلا نمار تاكل هرولارك داكن هنآ

 م لل سمة ءاور ءولاوام ىلعلم دلار 5ك ذ ذم ةح يصف ةرابعيهحضووهصل ماهي نيدس مما لاوقأ 2

 يم كار 1 ذلاقؤة الث تارا معمم ىلقنو ما 52 |كسمهناذةم هوصلا #|12منمةقي رطلابابرأ مالك

 هلقهللات دارالا امش ًارامم وقك تاناقلا باع دهر دبع ابل رك ذوكعمىرك ذ دو

 قيقا سا ةهو هتف رار رهاظفلوالااماهدغب وأهعموأ 5
 هللا ب را ءاطع نبا أ (لاقو)
 0 77 ِ 8 مدقت دقو ل قكهتةرعمدعيوهنمهلااوق رعاسما مهتالقىناثلااماو رمالا سفن ارك ذ كتاع>ح اًضأ

 57 3 فز ىراكذا ند احدا كر انأ غراما داكلا دعوى ىرث نم ثريالك 5 1 1 5س
 اك-ضىأ ١ قار

 0 10 اما 00 0 - ,رط الاتات 00 : الف ىلا ىأردقف

 هدا دلو د رع هنأن لو#د» نماعأو ةنسلالهال لوقو هاك ناحللا قود وذل كان قءدصتهدنعن ا مالا نال

 هرب لا قدا || ىنبمرمالا نالاناك هن تأ لام ماكحالا هيلع ترتءالومؤؤديهيدتعيالهناراتءاهما هله قردصتلا
 الا) ةيدورعلل لاسرالا لعغلق واط ملوعفماض اوهلدق ىذلاكالوةىرعملاءاط طءنيالاقوىأ(اضي لاول ريدتةرظ:هيفود-اف [ تارا ةينيعلمهوتفنامالا مث" نمهنوكريت عبو هنالة دانة ريغلوقا ذهول ةرثا ملا. لعأهّللاورهاظأا ىلع
 0 00 هالو ءازعم صم اال مستو تهز اولا  >روداعاذاض آن همردقم

 ةضرالادبعر 5و ناثلوءفماركذ (ىنرك ذ ارك ذ نة ىرك ذنمارك ذك ةلعج) ىلاعتهللاه-جرءاطعنبا ماكل داع
 2 * 7 || ناوىأ دحاوىنعملاوىفاثااوهر ور غاورا او لوعفملا ن علو زم وأ ةفصهدعب فرظلاو لعل

 م نمدودء هومر اللاوو لا هل ثموهوأ اءلاغهنعهك اكفنا مدع ىرك ذنمع كد

 نر «رفعجلاةو]ةيعبر 07 : هاهيريسفت ءاقلاو ىزادعدأت دس اوهرك اذهل عيطم لك نادرو

 ىلا هل_هلاو لاوحالامعأن هءانشتسالا (ةيب ىررلا ىنرك ذالالاسرلاءدحأ كرك ذي .الااسر ةهنأيب مدق#
 قدس لاهذهوبرلان ,مردصمةفصةدب ورلاوةادتلا ورك ذاك اهعمد ريد: !ةحاحالو ةمااحالا دعب

 ىنعمو حئاوسلاوردصملاةلاسر ؤمانرك ذثحعايلاهذهىفوثينأتاءاتنماهعمدبالوةي ردصملاءايلا
 هدب وبر هللا ةينادح و فرت_ع:نادعالاّ 5 | ادربدح ف رتءبالهنا هنعىلاعت هللا ىذرر ةعجمزلك

 م | بهذاك اهمسوأةيدي رئاملا هيلا بهذاكرودلا مزاي ارا !كلذ ل ةالقع هللا ةفرعم سهنال

 ىو هعوقو نة قةغلابمعراضملا نعى ذا اربع وك لذدارأدقوالادار اليف 9و ]وصالا قر رق اك

 وه.لعىلاعتهللاىلصهّلنالوسر هنا هلا رادار ١1نالئالذو لماعلا لال اًهنرأ ممدعل ل ]شالوالا
 هللاد_ةعب ناسن اهنااعرشت]اسرلا ىنءمنالء أ هوغو نم لاعلا بر لو سروهللالو سلا قي ن |ةداعلاو
 لودر مبوب رأ 1هلاس رالاةمسام ااه را وا را دولالاو ا

 م فداصلاه هنو هص ل ل كك رمال و 4+ هنااا



 ا مه-ضعب راشأد)

 أ (كلدب) ىدروالاك

 كحل ذ كلان ءفرو هلوقب

 (ةعافشلا ماقع ىلا)

 كلت ىف هتعفر رهظن هناق

 ةيلا عيجىلعلاحلا
 عما ةدارا نمعنمالمت

 راح (هرك ذ ن-هو)

 فاطمرورو

 دام
 نا عمق (نرسق نا)

 ىلص(هتعاط] هي ردصملا

 مل-سو هءاعملاعت هللأ

 ىلاءتوهنا>بس(همعاطب )

 لاقف همساب همسا و)

 (لوسرلاو هللااوعيطأو
 لاق نا رهطالاناكو

 او_عيطأو هللا اوعيطأو

 م 3 لودرلا

 (هاوسروهللاب اونمآو)

 4ع

 دادتالا ىلع ةلالدال ىلوالا
 ىنعملا بسحن ىع دملاق

|" 
 120110101531111 ار ان كتاف فسم ن1 3 تم نات --7777 72721 7115177232572 0 ت7 72 333-715 ل 7 نت دج جسوم دمحم

 زييمتلاو صاصتخالا هيفرهظي ام لعهاجبسنالارهاظلاسس<مال_لاوةالصل مهياعءايسنالا هيف
 ااا ا امل عر مما راس رعد

 نيب دس يدلل فرانز تقلا هنع مصعب مداه_ثالاس ور ىلعهيءادذلاوهراهظا|يدبعتلا عم هود

 ناسميالا ىلع هتداداو أ هتلابنامالا مدقتل طوق_بلارها هلام |هنراقم مد ءاماو قام املا ةعنص عضرا

 انراقمدعب لصانريغ نمهبقعم رك ذل كلذ ىلع لدي اظفاتل ااماو لسو هيلع ىل عت هللا ىلص لوس رلا

 دمح؛ صاصتخالامد_عنمهاعدااماماوةردةملا4 ا لع+ىلاةجاحالفةاحنلا دنع نكي هل؛هواف رع
 ةالصلاو بطخلاوةماقالا وناذالاءادت ىفةنراقملاوذ هنا مام معد سوهما عىل اعت هلل | ىلص

 نآرقلا ص:+خيفةمالاه ذهب صت:ةءاك اذ_هونامالادادتعالا قريتءملاةداهشلا ةماكب نا.تالاو
 لكل ة.شلاب اىةيق-حاصاصتخامالسلاوةالصل | لضفأهيلعاهمأ واهديس ةيقيكس !اهذهبهيقع ةاولا

 دارملا (ةعافثلا ماقمىلا كلذ فمهضعبراشأو) ر 0 ل

 ىف اعوذ كرك ذ اناعج كلذ ف هلوقب ه-بلاراشملا كرك ذكلانعؤرو ل>وزعهلوةرسسة نم ضعبلاب
 ناهرلا لاقو ىدروأملاوهل.ةوهي؛ ةسجنلارةأد>ًاوهو ةعافشلاةرخ" الا ىفهناعةرخ الاوايثدلا

 ٌكيطعي فواوىلاعت هاوقءذهلبقىتلاًةروارخآ ىفل+و زءهللارك ذا( ةغيطا متن هفرعأال
 لاو كردصعلا ]ح رشنلا | هلوقياهدع قأم ثدخ كب :رةمعنبامأو ىلاعت هلوةىلا ىذرتةّكبر

 رك ذإاةعفرو ردصل 'حارشن اهنمأ ثنياماهبءاضرلاوفارتعالاو ةمعنلاركشن الا ةراشا يا ثملا لأ ضع
 امسي ريسعلا مناف لاقاذلف نير نمبر سع كلذ فرو ءظلا ضن: ىتلاةلاسرلاء تا و طسو مث
 هن رعاقل نودن مْوللَدَح ارالهناوةنامالاةمدنخءاداوه ءاا اهثدلا نممهدوصقمن |كار كر رح آى

 كيرقيام. ةدهتجالءحرتسا هلل ةيملو بصنافتغرفاذاف ىلاعت لاا ذلق ءاو سامالهءلطموهىذل
 لي زرمدتلا رارساله_.::ةاهرخ [ىلا حتفلاوهللارمصن ءاجاذا ىلاعتهللا لافاك تبغ انىلاعت هللاىلاو

 ( هاوسروهللاباونمآولوسرلاوهّللااوعيطأ لاةةهمسابهمساوهتءاطيهتعاط نرقناهعمهركذ نمو)
 ىكامو ساء !امالكى نار ةاارك ذوراكهعم كذرك ذاذاهنافدرك ذ دوم رزدقةعقربهللا ن م انملاررق ةامل

 لدافريغنم هيلع افوطعمهعملو سرا ركذوهسفئلالعو لح هللار 5 0 رمق نءوهأك ءهعس : (مهمع

 يمد نال ه-ةءاطاهتءاطنارقاغلع ءاطع نءالركذ امىلعءدايزا 1 ون هروك دما نيم الاك

 لات ةمحاصملاةنر اقم اوهللا ماس كاوا عطين مىلاعتهّللا نان اكشخ“ الا 100 ال

 ىدتقينراقملانس رةلكذ # هليرق نع ل سول س٠ الءرلانع

 ىنعم انه ةيظفلالدي وةعمىدهفةءاطالة-_ءاطلاةمحاصمايأو رك ذاه.فةرهاظن يمسالاةمحاصم :
 ليبةنمالقيةحرعأورك ذلن راةملارك ذلا ليمق نم ذه لعجو رايك اهنيعىهلاهمع كفنتالاون
 هلل ةسءاطلا نا رتقالكلذك نيتي الا ف هناف لقاك زاغاو هةيقحلا نم عد اليبةندالو 0

 هلوشر و هللا ١ اون 5 هلوةامأو لو سرلااو عيطأو ىنععهنال كورسا وهنا رميا 1 ءد هاو5قهتعاطب

 ىلإ عا اال ايديا لك لدغ: مهئيض عنا وأ تترملارشنلاو فلا ىلء مسالا ةنراق1 لاستق
 دارقنالا وهىذلا مال ءالاك ر_هاظلا بسحب نوكردتو دايقنالاة_ىاطلا ىنعملاقف فاكتلا
 مدعاتهر ك ذلا لاق نمم-مموناميالا فانم دق[ نطام او رد دقو مالس:سالاو

 هتءاطبهتعاط نرقنملك-ةملسوهيلعملاعتهللا ىبصلوسرلا ع.يطمك هلرك اذهللا عسب يي
 سبيلو ةقيقحهعم ليو يلع ل اعن هبا لم ةلواسرلو لس وزع هللرك اذهمسارهمسا نرقو

 زاحما مومع باب ن نهي ” الاناو ة هَ ةيقح ىفاثلاو زاحملّقوالار كذلانا معز دك امرك ذاته



 ا ”ا/

 ىهتنا اططثسك راد ةفزاهللاوة-ةيقحلا مب ملا نمارا رذامهمعب ىنعمانهرك ذاب دار-ملاذا

 ثددحلاو 5, الا ىفاهعوقولةءاطلادازونممسالان ارتقادصةناىلاءّهيلا هجر ف:صالا نا لصاخاو

ا ىلءامهتم لك ناسسدارأن او هوانا ئئث باك_:راريغنمرهاظ ةة.ة4 ىف رم الاف
 قفنالرختلا وال

ذلاو ه:امهنملكىفنعمسالاو نيّتءاطلان ارتقادارأن اواضي ار هالو نيوسالا نارتقا امهيلك
 جا” <ى

 هءاوق ف ل-ءقأكض عد ىنععاجالا دسم نمنوكاماو رخؤما ديم رقناومدقمريخم كذ نمو فاكتلل

 ءارلا مسكي (ةلرسش لا فطعل اواورامهتسي عمشل) هإهجوالفةرقملا ىف(انم1لوقي نمسانلا نمو) ىلاعت

 ةكراشم ا ةداوال ةك رثكماهلعجو ني ةعاطلاو سمسا ليقو يمس الامي ريم ضوةددملا

 توات ىل_ءابتلالدل م فالك ةبسانملاو ملظعتلا ىلعلاددر عاودت رترعغ نم ك4 ىفنيقطاعتملا

 زوكالو) حردعل | ىلعةيعملاو رخأتلاو مدقتلاةالثل اروماللةلمت<واولاوءافلا اذكوةءولا الةئرلا

 زاوكاناملعاو © حابيالفىسهنريغنمازاوجىأ ل يق( مالسلاهيلعمقحريغيئمالكلا اذهعج

 نمىأ (امهشسبعمللا)

 كندشت ( ةكرشلا فطعلا

 اهفيف>ت,ةةسنقوعارلا
 فوطعلل هإ_عاحا ىأ

 فوطعءملا ىثاك ارث
 لعفلاىلاةءسنلايهملع

 ىلع عرشلا لجن اسل ىف قط,
 نا نممعأ جرحا عفركر ومأ

 ىلعواهوركوأابود_:موأابجاءنوكي
 ىقانءالوهو هيلادتملا

 ,رسدلام ىلعولرتل اولعفلا قرط ىوشسم
 اد_هودوقعل اقع اهقفل حالطض اوهومزالب

 رهاظد اك

 ئهولمعتسا اذكر احنا ىثكرزلا داو فامتسرغلاو
 لءسغلان اكاذااميفر_هاظوهو لاه بوجولا

 ىلا عت هللا رمت ىأب ود ولا قي قةمرحلا عقرز: < .هوق نمدافسق دودولاو مرا نمبارئاد

 ماكحالا نم كح ىقواولابفطعل اهرمغو
 ىلاعت هللا ىل_ص يبل |قدىالا زوال

 فرشرعأ هالو سو هيلع

 ىلعح ارشل أصعب ضرتءادقو لركذ كلانعفرو رهسعد كعك سوه-لعىلاعت هللا لص كرد

 هللا مسا عج مل وهياعىلاعت هنا ىل_ص ىنل ارهيسغلز وحال ىذلانافه-يذمه وىذاقلانالاقواذه

 هللا ىلءدوعب ريمض ىف ىنل اريغمسا عمدمسأو
 دربنأالا هلمعتستن اانا زو الف مسالا بحاص ىل_ءو

 نظاف هللا سا ىل-ءو اولابرهاظ مسا ف طعاما و( ىلا لع نولصي هتاك_:المومّنانا) هاوقك هللا نع

 هنك.ئالموهللاودعناكنم) هلوقعمإ-وهيلعملاعتهّنباىل دىنلاءاذه ص تخف يكوهعنوادحأ نا

 اثيدحلاىفء(هلروهبتكو هتك ألم ومنا نمآ لك ) هاوقو (هلوسرو
 ىدبةالصلاتمسق) ىسدقل

 ثمنأدارأنااضنألقو (نيفصن ىدبع نيب و
 هنادارآن اءكلذك سافهري_غو نآرقلا درب هل

 اوعيطاوهللااوعيطأ) ىلاعت هلوقلري_مالاوأ ىؤاقلا عطاومتلاعطأ لانا نم عئامىأف انازوكال

 منار مهضعب باحأو(ىنمرحالا ىلوأو لوسرلا
 لدباعث ده ادورول ايدأو ازمة هنعىممهناهدا

 مويلاو 0 ه6 |

 هلاثمأو رخآلا || ياام ميرصت ىلعادامثعازاولا فن قاطأو قاق:الارهقالخ مه هوبام كرتوظ الا قبدالا ةءاعر ىلع
 ناكو

 زوكالولاقينارهظالا ل! لكإ ىلاعت هاوقياذ_هلكش من 'يعبتلانزاوحلالامتحالو:ىحيساملةي"الا ىف ليل دالوهرهسغو

 (هتكئالموهللاود-ءناكنم)و (هلسر وهيك و هنك.المومللابن مآ
 هنأ جمس هللاري_غ دحال ا ىلاَكيدلاواوىلر كثانأ)و

 اذه عمحنأ ىلاعتو أ ص: ناوىوقأوىلوأل عقلا, عراشل ا نموهوزاولا نايبلهنالاي نأالا ثي دحلا ىف هل ثمود( ريصملا

 لدياك مالكا ىف ع. ا | عطاوملان وكنا وريم لاب علا ىت-عمىف ىطرقلاهركذاكديرباملعفي ىلاعتهّللاو ةمالابى ملا

 ثيدامالا الد ساةيلع || اوعيطا) هاوقىلنلا ناهذيمللاقو لمأت:نالوالا دربال هعمّدمالا ءج و:هملاوأةصت4 ةدراولا

 :ءاطنيةءاطل انيبكيرشتل' هيف( ركتمرمالا وأو لوسرلا اوعيطأو هللا
 ةداصل اهيلعهتعمدر اولا ق>قواواب هريغةعاطوهللا

 ![- ه . 55 5 هوا هل 5 |( هاه .٠

 لاف ثيح مالسلاو ا ىفماللارركيرلاك ىرخأةرعاوعيطأ رركبإلا ذلو ةيعبتلاب هنكل وه .ل ءىللاعتهللاىل_صلو.رااربسغ

 مالك ل يقورمام عقدنافة#ماعلا ىف (مهتماعو نيملسملا الو هاوس راو هللةحيصنلانيدإا) ثيدح

ركذاك مارحهنا ىلع لديءاي>الا قيىلازغلا
نعومعي ىلاعتهللانأالا ناسالا تافآب ايىف ه

 | هل-ةمماوعلا 

 أردصلاهجائياجف الا ثيدحلاح رشف ماقملاذه ية ىتأيسوهلصحم اذهالاطأوهمالك ل قنو
 كر 2 اطلس

 ةيترملا فاتوامت مهن نا

 نامالاوةلاصالا ىذتت,

 ةسيعبتلا بجو هأو برب
 اذه عجزوالو)
 ىأ(هقحريغىمالكلا

 هعحرسغد_>7ق>ى

 (مالسلاوةالصلاهيلع)
 هتدنرم ف نوكدال نم ىأ

 نامالا بوجو نم
 لاقفالاو مالسالا و



 0 2 06 ا 101 ا هعبرأو

 2 ببلاد ا ا
 رسسكد (ةنثلا ىلع هتأرقو

 قددلاة رك سند ؛ىلعوبأ

 65 هاش ع نمهرهغوأ

 ىلعهتأ رقد 4 .:زاحأ م يفض ةاعا ىفاي حلا دم ن نيسحلا ىلعوبأ خيشلاان' دح>) لاقىلاعت شاءامنا

 نيد هت ني نيسحلا ىلءوبأو موللعلا ةدافالر دص7 نم لكى عاش من سلا ىف نعطن مخيشلا (هنععثلا

 نا.+ىلاةيسسنلاع اياهيلت نونو فلأو هد هامل ها ءلادب ” لاسسلاو مسهل حف ىف كلا ىفانغلاد_جأ

 111 رت كانا هيرو ني هنصو حست رف دلو سا دنالاب:2- د ىو ا

 نم تلخر شع ىنثاله-هاةإ يل ىفىفوتو قاخو ريهزوةركسنباو كسا نبا نعىودو ة- الا او تايب نءابورع
 هقنلا هنعةقم !|ىلع هتارقو هلوقو سادنالا نم 11 يول ب ب ا اكلات وراح

 تيد 4 |ىلءنّئؤملان ءرد_ماابزو مثكحأ نوم ساوهنمتد| ذا 4-فموهبقد هورد 2 2 ا ىنايحلاىأ(لاةو)هنم

 نياهناكو مفر عأالزا هربلالاقداأن مىلاعتهللا هجر فنصملا يعي لوةقي ةحراص ىتح عاشو ريغو ٠ ه:عىوارلاو أ ةزاحالاق

 أ ردا لال اك نا ةةزاكالابهنعئوردنا _ : هينزاحأ هاوقوهتعرت تمد: و ْ دعو ابنا :ءارقلا ف

 0 هح رن ص خش ىلاععت هللا هجر فنصملا لك هى توتو ملاعت هللادجردمسلا لاق :ل ؛طساو هنع هني أور ا 0

 ىللس رهان ججاحة حالا ىلعءاند هل مق نم مْمكحاطصملاس تك قفالهيفليدعتلا ماهيا و لوهشلاكح

 هلوةياذكو ةقثلا فريخأك لام ل وةك هريغوملا_هلا لد دعت نمد قرق نم مهموهن ا اللاق نم مهنمو

 راو تل ضرما
 ريان ارب

 ند د#وأ ادع لاو

 اذاىزارلا ماحوبألاقو اًةيعم هن ىزعي قلطأ اذاهنافرعن# ملء. ليقود_:عىل اع هليا ىدرىفاش || ا د نا

 بند ه1 ساو الانا زل الاخ نيو مو هف رح نبا نءدعلا ادح فاش !١لاَ 0 (هسادنب ا

 ةقثلا فربخألاقاذاو ناسح نبى حي وهفدعس نب ثلا نعةقثلا قريخأ لاقاذاو كس 0 وه | دوادوب أ انن دح) رك
 م-هارباو 4فة-كوتلا لوم لاس ن 42 هلا قريخأال اناذاوةمل سن نيورعوهف ريثك ند ديلولا نع ١ ةامهمرسك ,(ىزحسلا

 ىنابورععمجوأ اذك ىنءىورت نك نزح هالو: نأى هواهم ا | أ ,ةزاجالاو يك ىنأن ا ْ

 ةريعالوةاوم#مى هو هل دع اذه س ءلة.داح قمانشك مالك هيف حالصلان 1 اذ ءؤلك | واظنل 2 .هع) ىفد

 .ةتبولعلا ىلاعتهللادجر صم ا عمدا ءاواهرمغن هلرناأو 0 مل الا ماس اردلا رهاط نأ ل وقد

 0[ ءالعلاوه ه(ىرمنل اور عوأ اغثدحإ) لا قرغأ مهدي ناكناواهدعب ىذلا عاما ىلءاسيف 1

 نيوااد 12 هرانتعوق (ن هولادمعن ؛دمعرب أ نتدح) لاو« تجرت تمدقتدقوربلا دبع أ

 ند :ركيويأاذ“ ”دح) هو هركةىذلاةسادن. ,ركيونأاذكو ايا ءركذ مدقتربلادبعند ؛اخويشدحأ

 ةمس:ىكاز# مح نوكسو

 هلوأ 2 كين اة سجس ىلإ

 ريسغىلع هحاقت ليقو

 ميلقأ وهو سايق
 ناسوخ 0 ناد هود

 انثدح)ن امر كود:سلاو

 لكن ماش ه(دياولاوبأ

 ىدلاي ل

 ةكفلا| ةعاسا هأجرخأ

 خيد مويلاوهدجألاو
 عدس هشام مالسالا

 مدسق:م ظافحلاديسو نأ لا س>اص ثعشالا نب نام سوهو ( ىزح كادوا دونأ اند دحلاق ةساد

 فال 0 نال لاو ف« ةمجتم ىازوةننك اس جالت ةلمهملا نيس مه ىزحسلاو

 همشالا اوهولوصالا عماج فاهم هّدلب وأن اتسرجسمساو هوزح ىلا يو فم هنا ليقو سايقلا
 هللاد_هعع نعر وصخم نعةمعشات' دحلاقىسل ا. طلادوادربأ ان“ د>)لاوناس ارخررقد مياقأ وهر

 ماس مد الا(! تنوهي اء ىلاعت هللا ىل ى ذل نع) هنعىلاعتهللا ىذر(ةفيذحن ءراشن ند

 ةياغفاذ هور نيعبسن ءىوودهاءرامخأفرظ نمو تشل نقدم امال فحل كلا دب «نبا

 كلا ل ا ولا غلا

 ارش امازون ا اريملا ق[كهن-سنوعستوة ءيرارمعلان مداونم امو نرش عو عبس نس لون <> هفقلإ|

 ل ماعوت ىتاستلاودوادوب 1 جرخأ ىف وك- لا ىنسوحلا ةلمهمنييسس معي ما ةمقرا نبا

 4 ؛اودامهتمدح الر هان اهرلالفاحل لانكا مامهورأ هم همه ا ندهللادبعمطلوةثامو نيث الث دو

 دادح)ني:ئامو نيرشعو
 جاجا نداوه(ةبعش
 نعباتلان هارمُدك وس

 نسسسس وه مهخست امو

 : . ندا (رودنمنع)

 نع نيسوةحو>غمةيةشي(راسر :نيهللادم عن ءاةئامو نيثال“ وىدحاةهئس قوت ىم 7 كلان 5 ولا ارمدعملا

 ىأ (ةفيذح نع)ةثامونيأ الو ىدحام اعود سو ناع ودود رك || 00

 ةمبشوبأن نياوىتاسلا ضي ااا :ردن "فانه ئى: 216 :سا(ل_بوهي .اعىلا عب هللا ىل - 2 ىلانء )ناهيلانبا
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 نيهللاد_بعهل لاقي دحأةث_سلا بتكلا ف سلو ىردأ الفاهجراخامأو ةئسلا م تكلا ىفةفيذ دحن

 هتجرتفةميذ_>امأو ةريثك قرط نمىور ثيدحلا اذهو ىسهتناةمحعملا نمثل اوّةدحوملاب 0
 ثيدحلا ىف نينه اريمأ ظفاحلادرولا نمجباحلا نبا وهدم .عشواهرك ذ] ة+احالفةروهث مةروطسم

 ءاثوهللأع اثام“ دحأ ناوةياللات) ىروثلا نايفساض»[بقللا اذهدهللا هل نميوىزولا نيا لاقأك

 حد هيا عوءأش اممثىأمث دعبامت اثارة سن ىف عقو ىفاسدأ هلالات(نالفءاش مت هلياءاشام" نكلونالق

 ىوونلل دمج رشق ىورااوهو رهشالاوهاذهو ىذاقلا ططاذك وهوام نوديءاش مت: راعلا وف رعلا
 ةلادلا مث فالخقأي_-مكىوا سثلل ةمهوملاواولاب فطعلا ةلرتب ىدال اةباعرأ ىن بيرت ى-ملا اذهو
 هماويالهريغوهللا نيب ةممشملا قب رمثدلا نعى-ملاءاحاما ناحل اح رش فو انامزو ةسردعلا ىلع

 قاع نأ اراحهلل ةمدسلا تضلخ ولاذا كلذ ن ءىلاعتو ريغ شم ثم ىلعةف و5 ةومىلاعت هللا. ةدشمنأ

 0 نأ ىلعهللاةئدشمىلعد#علا ةميشمفطعو ىنا ارتللىتلا مث ازاجم ريغ ثشمىلءلعسفلا

 فولد ريما نيهج ولا لعوتب ردضم نوكت نأ لعزل ةيشام لعدسلاة: كول اطل ءاوصرمام

 اعرشنتلاهيفدمسا ىلعهلا مارش فطعهيقن 3 .لناواذهنا ليقهنامث ّك مناةنئاكوأن اك
 وهنالقو هلياءاشام هلوقو هرخآ ىلاهّيياءاشام هلوةنأ ىلع ركذامهطان ساو اظفل بدال ءوسم-هود

 اولاةفىراصن:لاودوبملا نماسان ىأر هنا ليقطل نعش دحلا ىفدروامددضعي ودهم هللاءاشأ لماش

 هر يخاف نوردتالو نوكر شت كنا هلاولاةم هنأ ةياهرفو دعا شوملاءاشام ك- اوقالول من موقلا معن هل
 دم .دحو اشاء لاعبا خسر لقنعىسنوايطخ ات استون لادن 1 ٠٠.١

 اهلك نكامالا هةحىفهزاوج بس ج وبالهق>ريغىف عما اذهزوال قداس !اهللاهجر ف :صملالوتو

 هللاالوو كب وهئلايذوعأ ةهار كب مهضعبح حر صد قو نيةعاطلاو نيمسالان يب عما ازا او>ىلعلدباعاو
 هللاءاشاماولوق لب را شومتلاءاش اماولوةةالوهورخآ اظفابىورثيدحلا اذهنأمث 4 قكتا نالقو

 ديفتواولاو قلاخلان ءقولخملاة مر ىخارتىلءهيمثت اذهىل< اللا ىاتك ىفىقوطلا ةمالعل لاو تش ُ

 ملعأهلوسرو هللا مهو ةىلع ف_سوهيل عىل اعتهلا ىل مرق أ دق لو نان #سيدترتالب كد ريدا عك

 اهتوقوةمرشملا لصيف 4 همي ونت تئشوهللاءاشام قنا, تيحأ# :هلوسر ملا اواوقي نأ م هرمأا لو

 لكم هلا اريشاهلوسر و هللا ندد و قحومبلا ةبسنلابةةيملعأ ناذ 52 كلو. ومتا كالذك الوافل

 ىلاعن هن الو مهريغوهءاحصلان مدريغ نم ملعألوسرلاودحأ لكو لوسرلا نم -عأهللا نالةيملعالا

 هملعنعرخأّمقلخلا ءنالرظنهيفوهللاءاش :نأالان واشتامو هلوقل ةميشملا ىف هل قلة 0

 ديدشُتلاو ةمجعملاب( ىف ىناطتلا لاو) ىق الا ثيدحلا حرش غب هركذنس مالك ماقاااذهىف ىبواضاأ ىلاعت
 هاربا نيد نيد ها همسا ليثو يملا نوكسونل ههملاءاحلا تف دسج نامي اسوأ وهو هد>وملاو

 دجأ أ اوماكس اغلا ن 5( دج ,تيمسىذلا ىمسانالاق هن هنعءاجو ىف اطئملابفورعملا ىت_سلا

 هللا ىذر باطلا نير عنينمؤملاريما ىنأ ىودعلا ل وفن نب باطلا نبدي رىلاةمش هنا لق هدك ربك
 ىناشسدالاو هقفل لاو ثددح اميسالم ولعل ارم سىفاسأر ناكواذ_.هتدش ل ىهذلا لاقو هنعملاعت
 فيناصت |١ فتصو دهازلاو رعت نعقغللاولافقلا نع ءهقفلاف ن رع ؟نءمولعلاذخأ بهذملا

 نشحرعش هلو كيذرحذو ىنسحلا هللا ءأ هسأح رمش وم دا سيرغد لا ملاعماهنمةر وهشملاةلي للا

 ةديسم دة: قبدالاىلإ [سوهملعىلا عب هللا ىلص مهدشرأ) هللادجر ةئا حالم و نانعشت ست ىفؤول

 لاس » زى أن ءحابصملافو حالصلاوداشرلا هيفا هادهو هلدءدشرأ (هاوسنم ةميشم ىلعمللا
 اذااميدأ:هداهت :موهتبداوهتبدأ لعقو قالخالا ن..اهعو سفنلاةضاير بدالاو هيلعو هلوهيلاهدشرأ
 سال سالت هس 1252---

 ( لافشث - 0 )

 ةأشام 1 دحأ نلوةءال

 م ىأ (نالفءاشو هللا

 ةح رصب لعفلاةداعا

 0 ربدقد 50

 ةيعمىفّا 00 مهونل

 اولا تناك نو
 علا لكان هدم

 نمهناكشال كلارتشالاو

 لمش نالفو كارتشالا

 نمولو قالا عيح
 ءا.ةصالاو ءايدنالا

 نأ هلزوحيىأ(نكلو)
 ءاشمث هللاءاشام) لوي

 لوصالا فام ىلع(نالف

 ةعب .اممىأ ةحدصملا

 هندارال ةعقاومهتشدشم

 3 : أوو ةئشل رال
 ءاشناقف ه2.ضقةىفا اربثأت

 ىنأو ءاش ءاوسناكهلنا
 ءاوسن كي ملأ ثرلامو نالف

 نأعم نالفءاشاموأءاش
 هويشم هلنكيملدعلا

 هزباةءمشم قلعت دعبالا
 ا لاقاك هديشع ءاقو

 تالا نر لا
 (ىباط#الاق) هللاءاش ,

 لد درت

 ظواحلا مامال اوه ةلحوم

 ةبىسلانامياسوأ
 نت وهدحمملا

 تاطلا نر ةاالس

 اميكا اماس' ناك
 هريغو لاقل | ىلءهقفت

 ناس ةنس تسب فوت
 ةنامالتو# نجح :اعو

 ىلع هنا لص مهدش دأ)
 ىأ(بدالاىلا بوهيلع إلا_

 (ماوسن 2 0 ثم دقت ىف)برلاةهجن ههتاعارتس حاولا



 ى ناحل الات(اه راثخاو

 ةلمهعاهزاتحاو ىوربو
 هنارهاظلاو ىازو
 ةرامعلاراتخاىأ فيحصت
 مشب راه :رييعتل اهريمغت ىف

 نيتحتغب( قسنلل ىهىتلا
 بيترتسلاب فطعللىأ

 ةلهملا ىأ (ىخارتلاو)

 ةس.درلاودوجولاق
 ىهىتلللواول افالح)

 نوكيدقوه و(كارتشالل

 ةيدعبلاو ةيلمقلاو ةيعلاب
 ةيديقعتلاءاغلا ىنالخمو
 لم ىأ (هلثمو)
 ىمملاىفمدقتملا ثيدحلا

 نارخ' الاثيدحلا)
 ىنلا دنع ىطخابيظخ
 (لسو هيا عىلاعن هلا ىلص

 سدق ْن تبائوهلدق

 نملاقف) سامّشن ١

 دقق هلو_سروهللا عطد
 رسكبو امهحتفب(دشر
 ىدتها ىنععذاثلا

 م
 يطال مشل يا يابابا سنابل
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 ا بدالاامأو اذهمهمزلك قيدال اهل ع رىلءمهفدىأبدالا ةةيقحملاو وعاد هرال د ءاسأ ىلع هقاع

 أ قرفو ةدارالا ةءيشملاوءايرعلابرعلا مالك درب جالطصاخةيبدالا مولعل |هنمو سانلا نيب فو رعملا
 نيالاقو هقيقحت ل #اذهس راو ىنءمناب راةةماممكمل عرفلاو لصالا ىف هول هفكام.ّميب ةيغنحلا
 ىهىنلاواولاىنال- ىخارتلاو ىلا ىتلا مباهراةخا وز تاندد سما عمق وقولا بدال هّسناءاطع

 مثبةستامةئيشملاراتخا ىأءاوس نمةثيشمو هللا ةءيثلوأ ةثيشملا تاطملاهراةخاريوض ( كارتشالال

 راثخا و لحوزغىلاعت هأ وعك اي :رادخا لص او لاصدالا وفذحلاٍبا,نماذهس بل و واولابةثيشملا ىلع

 مدقتباذ_هىف بدالا اوعاربنأىلا مهدشرأى أ ا :ههلمادالهنافانت اة الجر نيعيسهموق ىموم

 || همطاذاهقسننمةروهشملا ف ورحنا دحأ, ف طعلا قفلاو مب ةفوطعمهريغةئيشمردخأت وهلا ثيم
 ظ ىأخارترمالا قو هنأمزدّتماايخارترمالا ىنارتهنمو عاستالاهانعمللصأو ءاخرلا نمل عاقب ىخارتلاو

 || ىفهيفاننالو سيرت ىلءةلالدريغ نمهودنو كا ىف كلارتشالاو عملا ناطاواولاو حابصملا فك ةحسف
 || اذااميسالهفالسخم_هوباعر لبةاواسملا مد عىلعتلالدلاو بدالاةراعراهركذ ف سيلف اًضبأ عقاولا
 ||| هركذاموبدالا كرتىلعتلادلاةاواسللالع هلا قاطاواولا نانمليقام عفدنافاببلا مثنعلودعلا ظحول
 ظ مهضعبلاقو ىخارتلا ىلع مثةلالدءارغل اركنادقوةاحتلا دنعع_حدل اوهىلاعتهّللادجر ىنصملا

 ْ باثكىف هيف ملك مال بلاد_بعنيالواب ركذ وأبدت ر وايقيقحن رول بينا رغلا وبما ركل اديعت واولانا

 | ثيدحوهوامهريغوىلاسنلاودوادوبأ هج رخأ ثيدحلا اذهو هركذةنك م !فنصملا رتانافك زاحما

 || ءاولانناينالا مم> ىف هريسغو هللا نيد م4 الحال اكنا ثد دا ىفعنملانأانهليقدنا محي

 || لرتو قمل فال م_هوناسع ىلا ىلء لدي وهف نيتثدشملا قرعالا ناك ن او رهاظ ه.داهشتسالاف
 |[ دعلاةة.ثمنأل حالو هاماثد دحلا ف عنملا نأ هيلعد ربالقاطايخةسا فنصملا عد مديفيقبدالا

 دبعلا ميش ىلع هللا ةٌءيشمى قوت ماهيا مالكلا ىفاض, أو عمجلاو فطعللال ىلاعت هللا ةثيشم نعةرخأ 2م
 علا عنمبال هناىضتقيفنصملا مالكر هاظن | متر ام اضي أ هاعدمديغي نب ريد قل ىلعهنالا ذه عذمف
 هللاءاشام اولوةنالل ب وطث ردح ىفىلاعتهللادجر قويملاهاورام هيؤامب وواولاب هاوسر و هللا ميسم نيب
 1 ىف# (ةدئاف)# ى-ممهيقد رملامدو<وناسجال اوهعاطلا نمفنصملاهركذاع صخعص ناؤدهتعءاش و

 أ ىلاعت هاوقل مضاذا نكيولأ ثيلامو ناك هللا ءاشام إ_سوه لعمل عت هللا ىلص هلوق نأ ح ورُشلا ضعي

 م-ةةيشم نم ريشك فلخت] فاخوهوتةلا عال نثاك نو ؤاشت امنا جنن [هللاءاشي نأ الا نو ؤاشت امو

 ىقهلثموهىأ ) رخ'الاشتب دحلاهلثمو) هتنونىك هللاءاشامالا انئاكأ شن وؤواشنام ىنعملانا,بسدجأ و

 اميطخنأ) ادنسمدوادىلأن ذسو مجسم قع يض ثيد_>وهوةرابعلا نممهوباعهيزمكلا

 ناهرلالاقو ىف وللا هلاواك متاح نب ىدع وهسبيطلا اذه( لس وهيلعىلاعت هللا ىلص ىنل ادنءسطخ

 || ىلا-صلاراصنالا بيطخوهو سام نب سيق نبت باث هنا ظافحلا ضد لاقوهمسأ ىف رعاالىلحا
 الأ زو 2 وةحو غم فنصملا:رابع ىف ناوةنكلاب وهيا عىل اعئدتلا لص هللا لوسر هادهث ىذلا ىراصنالا
 الأ تيطخملا اذهو ةفو رعمىهوه سفن مالكلا لع قلطيو بطرد ص ةبطخ او ةراكحلا ىلعاهرسك
 الإ ةمهلاروماللبط#|ىفب رعلاةداع ىلع إ_بوه_لعىلاعت هللا ىلص ىنلادنعهموقبطخدة ناك

 ةرجهلا دعب ربثملا ث دح مثرومالا بلم سو هيلعىلاععت هللا ىلص ىنلاناكاذك واعاقوأادعات حاكنللو
 در ولالضلاوىنلا فالخوهو حالصل ادشرلا حامصملا لاق (دثردةف هلو سروهللا عطي نملاقف)
 لاودقو ىسهتناةزمهلابىدعتي وداشرلا مسالاودثاروهف ل ةةبا,نمدشربدشرو عن باب نمادشر

 نمىور واهرسكزو<وةياور روه-كثملاوهوةحوة فم ثيدحلا فدشر نيشؤةغللا لهأ نمهريغل ثم

 بان
 © ه



 اا

 ىزملا ظفاحا ىلعأرقلحرملا نينيدلا باهشنأ هتانقبطىف ىكبسلااهاكحام سدرغلا نمو اضيأ لعبا
 لحرملاني|لاقتف نودشرنمهلعل ىلاعتهننالاق هللاقو عتفلاىد_ثرلاقو هيلعدرفنيشلارسكي دشر
 وأ احوتفمل_ءف ع راضم مومشملا لعق نأ ظفاحما ىن_عي ثكسفاد_ثراورحتكئاؤاف لاقكلذكو
 لعفر دصموهو ٌكبرحتلا,لءفىلعدروهردصهنايهراجأف والا نيعتف لمت رغىاثلاو امومضم
 لح>رملانياعامسقفوىلععامسلا ها. طخسك د شر هرو يسب دك ىفىذلاو ما ثهنبالاق روسكملا
 ةغللا فروهثاوه ثددحلا فىورملانافةءاورلاعمسسايةال+-ج والو هللادجر ىكمسلا لاق هردهّن
 (امهصعي نمو) لقءمرهنلطبهّللارهنءاجاذاودواد أن :سح رمثىف ىطويسلا هل ةئاذك و ىسبتنا
 مناو فوقولل عنا نايلوقلا أ ثنمرهظرل امهصعي ىلع قولان اور ىلاعتهلبادجر. ف نصملارثآ لبق
 نمهلثمغبنيالف ىحدلاهركذدقو ىىْح بغيك تلق ىسبتنا نيقلعملا ىلعاذه خد ةودا رتساكهء.ضرب
 لطابلاىف كامهنالاولالضلاةياوغلا و ىنلاوبرض بابن مىوغي ىوغةياهذلا ىف (ىوغد-.ةف)هلثم
 هللاقف) ىستناعئفلاباوصلاو ضايعلاق اهرسك و واولا عّتفب ىو ر ىوغدواد لأن ئس ع رش فو
 بهذا مقدواد لأن نسؤو (بهذالاقوأ متن موقلا بيطخ سب وهيلعىلاعت هللا ىلصىنلا

 ىوارلاك ثىضتقي لاقوأ هلوقنأالا ىنعملابة باور اهضعيقةصقلاددعت: لن افتن ا موقلا سيطخ سب

 وهوأ هلئمرد_ةمىلعىضوطءءوهولّوالا ىوارلاريغلئاقلا ناك نا ةياورلا ىف فال ا هنآ ل متكو
 بدأالنمناىلءاويدنت رحزالهدرطداز ىتحورخآ ىلا سثي هلوقب ف تكي ملوريدتفلّوالا لع فوطعم

 لاقكىسا < نم هذااضيأ مقيدارملاو هترضح ملكتلاو هتميحصل حاصال هل
 دو رطمريغمقء|تلاق لاح ا ىف * امش موقلافترمبأ اذا س'اك

 فوة سوس هذافمةىأف طاعلا طاةساروأ هارسفم مة نملد.بس هذاؤ ىرخالا  اورلا ىلعامأو
 هذسهو اد_ءاقهنوك ض:ة, هتف رعاكدرطلاهدارملا ناكل مةوحدملا عسي منءافيتساك مذلا عي
 ةبطخنك._:لاهلعلو ادعاتسط#ناكهلعل لاق نمفحاكنل اةبطخك مئاقلا ودعاقل مط ةبطخلا
 ىأظخأ دقق مهتداعىلءةزخافمو أ ةحيصن ةبطخلب زاعريغل مايقلا هيف بكاهناة_ءهتاكة عو رشم
 (ناميلسوبألاو) لسوه.لعملاءئهّلاىلص هترضح هريغةعم>ال طخ نأ مهوب فيك ودارملا مهف
 هرك ىأ (ةيانكلا فرحنيمسالا نيب جلا هنم) اسوهيل عىل اعتدنا لص ىنلا ىأ(هرك )ىلا اوه

 ريمه-ّص ىو ةد_>اوةماكب نيمسالا ىهسم نب ىر دعم فا ضمه<_.ةفدحاو ريمضد امهمعربع» نأ

 ةملكلا قاطمو احلا دنعةصوص#ل|ةملكلاوهجولااهنمناعماملفرحلاو امهصعب هلوق ىف ةينثتلا
 فرحاذ_هلاةياؤرح ىمس نآرقلا نهدوحو ىلعأر قةملك لك سدذبتلا ف ىرهزالالاوةَقب رطلاو
 ةعيسىلعنآرقلالرنأ ثددحلاهنموهنأر قوااهأرقىل اةملكل !ىاهتعملاعتمتلا ىدردوعسه نبا

 ريمضلا ى-عمب ةيانكلا«ىحامأو فيلأتلايدرفأ ىتحريسك مالكه يف سانالولاوقالاد_>أ ىف ففرحأ
 ينءمنءربعي نأ حالظصالاوةغالا ؤةيانكلا ىضرلا لاقوةرقبلاٌة روس دوُأ ف ف اشكلا ىف جالطصاف
 راصةخاللوأ نالفىفءادك عماسا | ىلع ماهباللاماه-ملعتلالدلا ف ع رصريغ ظفاب ىنعموأ ناك اظل
 ىهوابتملكوأةيانكلا ةقيرطوأ ةيانكلاهجو ىنعمةياذكلا فرق ىبتنا مدقتمىلاةعجارلا رئاوضلاك
 ديزكر هاوظلا ضعب نملوطأرئامضلا ضعي ناير اصدخالا ىف ٌسقون ناوهيق ةبمشالا ءاذهو ريمضلا
 لاةنمةلهسهيفمالاوراركنلا عفدي ل اعو فاشكلا حرش ىف فيرششلا هنءلدعو ىبلغأ هنابىل ف ءانأو
 ةدارالدرفأىوغل فر4اودحاوريمْص نماهانعمدارأن بس ئاغلار يمض ىهوهتل آ ةيانكلا فرحانه

 ةطساوب ىنعملا يلعمتلالدإ جرم !اريغةيانكلا ىضرلا لاةوأسمللصالا هنالولاصنالاةدشلوأ سنا ||

 دقفىأ(امهضغب نمو)

 ةديدك هخسن قاك ىوغ

 قد رطن عل ىأ
 ىلا هللاقف) ىدملا
 سو هيل عىل اعن هللا ىلص
 وسلا بيظخ ند
 اذكه نها (مقتنأ

 ليلتك نانائأ ساحمللا
 هجرخ[ثددحلاوتدالا
 ةليالاو مويلا فىفاسنللا
 ءاوروبدالا قدوادونأو

 ىلألاق) اضن ٌآ ملم

 ىناط#لا ىأ(ناميلس
 ىكصونلاىأ (هرك)

 سوهيلعىلاعتهللا

 تيطألا ندع (هنم)

 نال لا
 ةذوخأم(ةيانكلا فرح
 ري. عترتسل اوهونكلا نم

 ريمضلا نعم ىقوك
 رومضلا نمذو_خأملا
 ءاف#اوهىذزلارامضلاو

 رهاظلاور وهظلااهلب اهو

 وهورم_ُضملا داضوهو

 (هيفال) ىرصب ريع

 ةيانكلانامهعيب عما فىأ



 ىضئقماامهونىأ (ةيوستلانم)

 ام-همئامصعو امهتءاط

 ةيادحلابترتفنامزالتم
 هيلارع_ث [ك ةياوغلاو
 هلوسر وهللا و ىاعم هلوق

 دارفاب وضرب نأ قحأ
 لكل لماشااريمضلا

 هتسرتناكن او امهنم
 نممظعأو لجأ ىلاعت
 ناوقولخمةيثركلياقت
 مرك-:و فرش ناك

 ناعماضي ا رهظملا ف ارهاظدوجوم ةيوسملا مهوثنا هيو امهيبةكرشأل 01

 0ر11 ا 2 ري يي يي يي يا

 نمةيانك ىه_ساةاظمريمتصلا ناسملت |لاقودارملا ع رصت ام_ميفتنأوانأن ا قتالو عجرملا

 تطاخمو ماك-:ملك قداصوهوا< رص دعي فيك هنافموصرب-_غىف خفن دقف ىهتنارتسلا ىهو نكس

 ىئثاو> نع ةماك-ا | ىلع ف را قالطا لن نمت جعل او هانعمرو ضحّةطسا وراك رص لدءاكاو

 ةيبسرم اةهذها ركل ناديدحملاح رااقو قطنم حالطصا هنا لاقوهعبت ن#وداوعلاةيسمشلا

 ناكإك ملسوميل ءىلاعتهّنلا لص ىنلابيطخ ناك انبات ناهسيفو ةريراهنا ىضتةيءايحالا مالكو
 مميطخ ماوو مل سوهيلعىلا عت هللا ىل_ص ىنل | ىلع مكدفو مدقأ-!وهرعاش هنعىلاعن هللا ىدرنأس>

 دهشراصنالا ةباحصلارابك نموهو لزح مالكي بطة: 4_:ءىلاعت هللا ىذر تبان ماقرخت فاو بطذل

 تيطخ سّشب هإلاقي يك ثي دا ىفدر وك ةنحلا إ_سوهيل ءىلاعت هللا ىلص ىنل ا هرشيفدها كلا
 عيمعلا ثيدحلا ىف درودةوامسالسدالاةعل اخىهئاطة مرح ركلذىانال هنابهنعبراحأو تنأ موقل ١

 هلو مرر كالا ىاو كانا هللا تلمذ ىرتطراش لآ ٍلوهيلعمل اعدل ىلصدنا فاوصلاوىوزتلالاقاذلو
 ىأةياورىفو ةمآيقلا موسلةراغك هلغجاةياور فو ةروارحأ و داك ز هلهلعجاف هتمتسشوهتءذآوأ || 'مذلاو هلا بسن
 هأث همط# !ناوده
 ررلابانةجاو حاضدالا

 عملا ةهارك الدراشالاو
 ةيانكللاب نيمسالا نيب

 ابنمعضاومف در ومنآل
 مالسل اومالصا اه.لعدإ ود

 هلوسر ومهّللانوكي نأ

 ناتلج_ يطا مالكن ا
 فبهذو نالعس

 ىباط ل اري_غىأ (هريغ

 هناىلا) مه_ضغيدارأو
 ىأ (فوتولا» راع

0 
 ىوعلمو هلوقب هدعب لأ

 اع ءاقيك | رصتتا وأ

 هناقدلانمفرعب

 ماكمدعل ةلاعال ريدم
 مارسملا ماظنو مالكا

 لوقو) ماهتالادوجوو
 ىناط# ا ىأ(نامياس ىأ

 لوةنمىأ (حصأو)
 ىوراك) قياسلا ل ئاقلا

 هناع.يصعلا ثيدحا ىف
 2 ةرعدقتننأو(امهصعب ىلع فوقولا) ثيدحملا اذهىفىأ(ركذيإلو ىو ةدقفامهصعب نمولاد

 َّق "لاو ) وتلا نم) عا ىأ(هيفال) هسفنالارمض»ال هنانىوغدقف هلوقلدب نال |ىقدواد

 ىورال حص أ ناميلس أ لوقو اههصعب ىلع فوقول | هلورك اما هناىلاهريغ بهذو) اهبدارم انابيب

 ناباوصلاىو وذل !لاقو( اهصعي ىلع فوتولارك ذيل وىوغد قفامهصعب نمولاؤهناثيدحلا ىف

 مل وهيلغملاعتمتلاىل_صىنلا ناك اًذهوزمرلابانةجاوحاضنالاا ماش ةسبطا# انا ىبهنلا ببس
 اهنمعضاوهىفدر ونال ةيانكلاب نيم_الانيب عملا ةهارك المهفتلاثالثاهداعأ ةماكب ماكتئاذا
 باك ىفىالعل الاقو امهاوسنمهيلاسحأ هلوسروهللان وكي نأ م سوهيلعىلاعت هللا ىلص هلوق

 ه.اعىلاعت هللا لص ىنلا صاخادهنااهم#هوج وثدداحالا ذه نيب علا قل ةةديثلالوصفلا

 هنافةمالا نمدريغفالخال_ص أءادعاك هله وس هيفمهوديالوهقحة دو رلأ ماتم ىطعي هنافلسو

 ىنلا مالك ىفامميِب ع جازاجاذلهريغومللا نيب رئام-ضا ىف عمل اوفالطالا نعي وسلا هدم

 مهدهغبرقنيذلادؤولا تطاخغاوةيوستلاهمالك مهورالثلدارفالابس يطا ٍل_سوهيلعملاعت هللا

 دربولوالاى» زطاانمللا مز ىامدسنممل_عيوورخ [ىلات وهلا ءأشاماوأو ة:ال هلوقهلثمو مالسالاب

 نموهيفناؤةحالا دنع هنولوةءامةمالاه ف ءىذلاهع ىلاعت هللا ىذرةوعسم نإ ثددح هيلعأ

 ةمطخىف نولوةيم َْت مناي دلا عوم نمذ_ةوي ل اعين أالاةي_صوصخلا مد عىلع ايف امهصعب

 نيحاسو هيلعىلاعتهّنلاىلص ىنل|نااهنهوعرظنه-يفوابيف عمال هلوسروهّللا صعب نموةجاحا
 لعلوريم_طلاىف عما دنعنيمأةملا نيب ةب وست! !4-:م مهوب نم كانه ناك ب يطلا كلذ ىلع رك نأ

 هلانا م بي رقوهو ثدداحالا قهفال_دروهنا ل لدب هل ظعتلا نمل_جوزع هللا مادا رقأق الأ

 | مهفهنال تيط#لا كالذب اص ناكر اكن الا كلذ نااهنمو::سئرتلا ديفتالواولا نا نم نويل وصالا
 لامتحاكلذول اح ةءقاواهمالىو ةالاوهراوحلا اذهل عاوكلذك هلاحناك نكس” +يقةيوسشل انم

 ةبطخةيفيك هثمأ سوهيلعملاءتهنلا لص ئنلاهيفلعىذلادوادىأ ثيدحهيلا ضنا اذاهناالا

 ىبتنامال_ىلاو:أل_صلا هيلع ىسومىلعفولضفتال ثيدحىفلةهلثمولامتحالا ىوقةجاحلا
 هلوسر ىلعهللاءانث رك ذىلابعت هللا هجر ف:_صملادوصةمنال لاك أو بارطضا ماةملا| ذه لوقأ
 هرك كيهنرق ثدحدرك ذعر هنا ىلا ىدتن ااهلق هردقة_ىفر ىلع لديامول -وهيلعملاعت هللا ىلص

 نالفءاشو هلل ءاشام لوق نعىهنلا ثددكب ه.ةعةكرشملاواولابه_ةءاطيهتعاطنرقهناهيفجردأو

 ادم



 م
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 ىممل اوهناو ةرلا هده لل عيا لنور عىل اعتلال ا :لاري قد ىفواولا فطعلازوحيالوناءهباديوثم

 مالكوهودح او مالك هريسغو هلا م مأعج نعى مملاىلا قر نودواولاب هل. همييسم فطع نع

 تلمأ:اذا نك-ل ىمي رو أ عيحصلا 10 مز ىهلاانلةءاوسرهاظلا بسك فارطالا يذاجتتم
 عانت 1 مسا ىلعواولاب فطعل ا ناهرمالا سفن ىلا لاقل ان هند وهم الك

 اعرشوالقعمنمعنامالو ثيدحلاونآرقلا ىفاريثك سو هيلعلاعهّللا لص هريغق>ىفءدورول سو
 مدافع لب هلال ؛ ومنوكي القدم ءاشوهلناع اشامرماك ةحردط ىرخأ َُ ؛اورد.ةلوالاثددحلاو

 ىأرالو امهاومامهيلاس حا هلوشر ههللانوكينأ هلوقك ثيداحالاونآرقلا درو ريمضلا

 0 5 داق ناك هنامهضعبو قف وتلا ىلا مه طعبسهذرو ”اللافلاغ اذه انلا

 0 ءلقأ ومقر .ه اظلا عاقب اةذحأ وةلجلسو هيل ءىلاعتهّنلا لص لوسرلا مالكن او حا دفالا هنأ 5ةبطخلا

 سانثلا مظعأوهو اهظعمن اك درغأول لو هيل عىلا»ةهّللا ىلسص ىب :|ناو سم يطال مللك ىنالخت غل

 قامدرتالف اا عسر ااكربغي صوصخم ىغرشسدأ هنا ىلإ ةواعضاوت |

 ١ 0 - و هسيلعمل اعتهللا ىل ض تنل اهلعف ل بقو ثيدحلاونآر لا

 نؤاثنامو هلوةون كيلا يرلاموناكهللاءاشام هلوغل ةثيشملا صوص هنا ىلا نمةغلا ضعي سهذذ
 اردت شالا تلة ةهد->ومنلا همي ثعرومالا قيلعتل سدن هنافهّللا اش «نأأالا

 هللاةثيشعد علا ةٌميشم سفن نام ىتخارتلا ىلع لادلا مثبالا هريغو ل سوهيلعىلاعت هللا ىلص ينلاكلذف|
 ىنئلاربغ ق>ىقهد_نعدو ركمهنا ف دصملام الك هيدح ونامكي 7 .ةقاخىزلاهنالا طا

 نمهيف :اللسو هيلعىلا تنال صلو تلا لقا ملفنأك اذا !وهيلعىلاعتهّنلاىلص

 0 هلوقذاذ_هتقرعاذا ادارطتسا :د_عباموةّمي كلام أ فطعلاق هرك ذام هناو ماهمالا

 نءلوذعلا ظدولاذااميسال لضتمدحاو اظفاهنالامهشيةب وس هعجو رب مضل اةيذثن ىىأدب وسلا

 واولاؤسيلو (هلوسر وهللا ص«»نم) لقيل لاقاذإوةيعيتلاو مدقتلا,تواغَتلا ىلع لادلا فطعلا

 اهمايقل لالةت_سالاورئاغتلا ىضتش واولاذاكد رمش لد ليي ىلاعت هللا هجر ف :ضملادعةيوس

 هوجولا ع: نم ماودي رب ريمضلا ىنععواولاب فاعلا دا ادغلا لوقواهةمدربد هنو ل ماعل ارار 10 ماقم

 ىلذ *الذ لعقهنا ىلععاي امهصعب ىلعهفوةوسيطلا ن نمهركهناىلا نال ني 5و

 4 :كسفوتولاب دا ارملا ليد كاؤوهود_ثار ىمداعل |نوكيفل عاقل ىلعهفطعمهويفدودنو مأ لاعسوأ

 دوصقم اع افك اومذلال- ءغ:راقاتكس أاءاوراك ه هد_أو هرم ملاكا عطقال فنا طق ةفيفقد

 ىأ لوقو هلوقو هرهاط نعهنرصوهفاك_:الةحاحالواثأ مسسوالوهذوأى ذم زار هان

 هللا صعب نمو لق هلهلوةنالريمضلا ىف عمللالهفقول هياعراكنالا نابل وقلا نمىأحصأ نام. ش
 هنلب ءوطتلاة>احالفهيئاموهتفرعدق ةمرخ [ى لا اضيأدراو عملا نا. لوةلاامأوهسي 3 حعوص هاوسرو

 هتيعبالر ؟ ذامهيلعدرلاو ماهيلعدرلاو فوقولاهرك ذمدعنالفع معلا اوهنودعصأ هلوتامأو

 دري1حارش || ضعد لاق (ىناعلا باد اونورمسغملا فاشخا دقو ) ةيسضقل اددع: لاوتحاعماميسالا

 ةنسلاو ناثكلا ىفاعم ن نع شعبا صاصتخا ةدايز مه نمدارألب هر وهشملاةغالبلا لءانهىفأ عملا لعب

 اكدتعاسم نموه ىذلار ال٠ نمه-يقا1 فورعملا ىنعملاد أرد :نآزو>وهلد اعملادن رب نيرمسعملا ريسغ

 هللا ىلع) هدد اعو(ةعجار نولصي.) واو( لهو :لا ىلع نولصيمتك_ئالمومتلاناىلاعت هلوقىف) ىلا ١

 دوعلاو عوجرلايدارملاو ىلاو ىل_غي دعني عج رو هتكتالم ىلعوةخسست:ىفو (المأةكئالماو ىلاعت
 درواكمأ اهتاداعاذ لف ةرمهلا عمانهلهو حرشلا نعىغفورعموهو هل-قامهذيرقبهنما جدارا

 اظذح نمو نيلامتحالا
 ظفحمل نم ىلع ةج>
 قتلا لع دعب تانثالاو

 (نورسفما فاتخادقو

 (ىاعملاباحأو)نآ رقال

 نايبلا بابرأن-مىأ
 هنلازا لاقت هلوقف)

 رثك الا (هتكثال-هو

 ىلءافطةمصنا |ىلع

 ىلءنولسص») ناهس

 ىأ (نولصيله ىنلا
 هئانك راشعاب اهتلج

 شالا ةعحارا ةدئاعلا
 (اءيج ل *المو ىلاعت

 م هر عب
 (المأ) دحاو ريم

 ىلا ةعحار ىقل-ىأ

 هللردقيو طقفةكثالملا
 نيتالصلا رياغتلرخ آ ىلهاع



 ةك.ثالملا نمو ة-جرلا لانا ىلاعبمَشا نم ةالصلا نائدحاو ىالطا ىف نيكرث_كملا نيينعملا ني عمتابلاتنممىأ (مهضحتب هزاجاف)
 ةقينحوأ مهنمو نيينعملا نيب ىأ(كد رشد العلا مييلا اهعوجر عنمىأ(نورخ آهعنمو) هعابتأو فاشل امهنموةوعدلاوراقغتسالا

 ءلارتشالا مهوت لجالوأ هعايشأو
 بدالا لرتل ناك اما

 ناثراكو هىذلا
 حاضالا نم ةطألا

 (اوصخو) مرلا نانّتجاو

 نورخ"الا ضعدلاىأ

 ااا كازا هوان هيودتلاو ةكتاللاومتل نيب كيرشنلا موزللأ | نولص. ىفىأ( ريمضلا
 قيرغتلابى ءرغتلا ىلعلادلا مظعتل ةياعر مدع نمهيفامل عونممهنا نمرعإك ادحاوامهقح ىفةالصلا أقرا اوردقو ةكشالملا
 هللادجر قنسصملاو هيفمالك الف عنمنمعبل ابهذم لقن لياعتلااذهناكنافهيقامىلععسفنبوأ |] ' صب ّنانا) اذكهىأ
 هل جذملا و هأ وسدحأ لهن مهنازمح رسل اضع قام طقسق هدأ ص مهقي من وكي نأ نملجأو هع كاع ىأ (نولصي هتكثالمو

 اليل دىباثل | ريخأ ولع 5و

 نك ىفاك لوالا ربخ ىلع

 انقتنأو اندنعام

 تبيطاحلا هنو لقعل !بتايزرأد_دعمرياغملاروهظل نولوالا ءزاحأو لعفلا ىف ام

 | شنان قلعتم هلوقىفهلوقو هل ىف طوسم هيلع مالكلاو ايث ماا ركبت وزتلهثيدحلا ىف
 فال امئار ماهفتسالا ف فالتخا الذآ هر [ىلا ل-هباوجىناوغلتخا هلاثمأ ىفروهشملاريدقتلاو

 فود ةلالكاربخو طقفةك. الملا ىلع م ةك :الملاوىلاعت هلا ىلعدئاع ريمضلا لهفهمدعو عوجرلا ىف

 (كيرشتلاةلعلنو رخآهنمو مهضعب)امهيلا عوج رلاىأ (هزاحأ:) نواصي هتكالمو ىلصي هللا ناىأ
 ع

 ءاعدو عرضت نييمد'الا نمورافغتسا هك اللا ن موةجر ىل أعم هللا نم:الصل أ اولاقمهنازاحملاو ةقيقحلا

 ىناثل امر ازا هربيسغقوةقيق>اممخمد_>اوفنوكين ايالاو لوالا مْرل هي ح ناعمدذ_ه ثناكن اف

 لعامهل لماشك زاحم ماع ىنءمىفدل امعد-ساوهو زاحملام و ندلعتل هوك ميلست ىلع هنابسيجأو# اعأراو ضار داكن
 ىلع عنملا نايوةب الاهذ_مباولدت_سانيذلا نوز وحنا اعدام مزا الف لرتسشملاموع نموأن يل اهلا نوقع ١ 1 قادم

 مهو ماقمىف سوه_يلعىلاعتدنلا ىلص هلوسرو هلل اريغقوهامن ا ىلاعت هللا ه_حر فن لا هاعدا ام مونعابارا ند
 رايك ل عة .علأ سالو هوءاسن نعدعلذوءاشبامهيقمللا لعق: امهل ى>هنالدريسغب هللا ةروست

 مكياع ىبصي ىزلاوه ىلاعن هلوقل ىذاقلاريسف» ىو |نههريسفت ىف ىطرقلاه بحرص دقوهقيقتك نودظعيمكئالموش ازا

 هيلعىلاعت هللاىبصىنلا

 نم هسانياملك ملسو

 ىدنع لوالاوم ركسدلا

 -ارريمضلا لاقينأ

 نوني ىنعملاولكلاىلا
 0 اعن هلياق هيلع

 نيبملاهياتك قونيبر قم ا
 ليرب_جناسل ىل_عو
 ام.ةةكثالملا و نمالا

 ىعملااذهو مييلع هواشو

 ىنحملاةالصلايدارملاو كداصي اك مامتهالاو كار اقغتسالاب هتك :الموةجترلابمكيل عىل هي هتك المو
 محرتلا ليقو ءاعدلا ىندءةالسصلا نمراعت_مكفرشر وهظوك رمأح الصب, ةيانعلا وهو لرتشملا

 ىوونلل جاهملاقئادقوى وصلا فاطءنالا الع ةلمتا ا ةالئصلا نمذوخأم ىونعملا ف اطغنالاو
 ريس” ىفنالعاو#ىوغلهناىذتقباب ركز مالسالا خش مالكو ىرشتالصللروك ذملاريسغتلانا
 ديك طاح امةدالقلا نمل اهل ماذ_هنسيلوةلةةسمةلاسرهيقانلامالك قباسلا ةال-لا
 ةلعلان اىلابهذ نمىأ(نولصي هتك. :المو ىلصيمتلاناةيدالااوردقوةك.:اللاريمضلا او دخو)
 ىبصي هللان امدنعريدةةلافاربخل والا قردقوةكئالملاب ريمسْصلا ص+خ اقل طمهزوح وكب رشنلا

 نكلوريدقتلاو فذحلا فروه لا سكعىلءىناثل اهياعل دب املوالا نم فذ نولصي هتكالمو
 هجر فنصملا دةءهئاعو كل ذك هن وكن يعن 0 دنافنا سا ىلع افطعهثك المت صنبأ رو نارثاحو لم

 فيعضهيلغ ىناثلاةلالدإل والان هفذ# ان روكو رمام 0 ره غدذع وه ىشدلا نمد رفاىلاعت هليا

 رهاظلا بس همابما عفدني لكي رشتلا عفدناناو ريدقتلا اذه ىلعهنااض, هيلع لي قهنا عم لمريغ
 هتعاطْك ةءاطلعجنأهثلادن عل ةليضف نملاقهناهنعىلاعتهّتنا ىضررعنءىوردقو) ظللا نم
 رخؤمأد ثم لعجناو هقاعتمد_:ءومدةمربخ كتلي ضفنم (هللاعاطأ دقفلوسرلا عي نم لا ةذ
 مهضعبهركذن اوجا ةحاريغنمحايسلل قرخأ دّبم ضعب ىنعتا موكل ةيضمعبتلا نم ل عك سكعلاو
 101010 ع عج جو يم هب وسع ع تمت ص دم وم دع تمد

 َق رافغتسالاوءاعدلاو ةجرلا ىهةالصلانانمسوماةلا بحاصدهرك ذام ىلع يةحىوغل

 وهو فوذ < هريخأدةءمنا مسالك ىلعافطءاما عقرلاب هتكئالمو رعى أن عشيو رو سابعني|ةءارقواذ_هءانثلا نسحو

 ىلاعت هللاىلص ىنللابطاذكىأ (لاقدنا) هاورنمردألوىحدلالاق (هنعىلاعتهّللا ىذر رعنعىوردقو)نييرصبلاسهذم
 هللا عاطأدقفل وه رلا عطي نملاقف هتعاطّكتعاط لعجزنا) همكح ىف كإئاضفةلجنمىأ(ىلاعت هللا دنع ةليضفنم) سو هيلع



 ىد نيش ”الاهثلا كبك ىنوعبتا انهللان وبكت تنك نال ة)ىن :«مهنمهررقلهيلعهفطعورعلوقن مسيل هنارهاظاا (ىلاعت لافدقو

 ةعاطان ا نممدقتامىبعلدن ةيناثلاة ب" الاف نير فاكس اسال هللا نافاولوت نان لوسرلا و هللا اوغيطا لق محرروغغهللاو كل رْفْغيو

 ةعاطا نملك نءاوضرعءتوأاوضرعأىأ | ارلوتنَ هلوقوهللا ةعاطاك لوسرلا
 | مو

 يس 22272222222222 22222 ا

 : ىف هودحمل مهنان وجر غالاوثيدحلااذهو رماك هللاباخمآ لود نم سانلا نمو ىلاعت لوقف

 نيود ىلاعتهلبا ىضرةربرهى أن عىراخبلاج يخص ىف ءانععوهامدرونأو 0 41 تبتكن م

 َّى ريسمأأ ىصعنمو ىنعاطأ د قوى ريمأ عاطأن مو هللا ىصعدةفىفاصعنموهللا عاطادقف ينءاطأ

 نا ل 3 اذه (نيثي' الاهل كبح ىنوعبت نانو اعتب لاقدةو) ىفاص ءدقق

 اًضنأ هند لاك ىذررعمالك نمنوكي نال متو ىلا عت هلا هجر فنصملا نم افانثتسان وك

 دق هنأ نمل يقامهياءدربالفهمامثب اروك ذمنوكيلهماللاكلوأل ةناءاوانهرك ذلاددودةملاوهو

 نيماقملا فال_ةخال نم ريدقتل الك ىلعه-.فرارك_هالهنا ل يقوةلاطالار يغهيفةدئاؤالفهظفلب قمس
 1 نالائهدرك ذوهردةءالعاوف ذ عفر 5 ءاطبه_ةعاطوهمسارهمسانارتقارك ذالؤأ هناف

 راسم غابأ هيف ننام ن الوقت ناكل من هل لصدغال هنا ىنخضالو هتعاط سفن هّتعاط لهذه نر عم هيدأت
 رح ” الا ن ءامهدحأ لاك هدأ نكميالث يك هنيعهنوك نود“ * يش, ئشنارتقانالدحدمىف ىقرت نوكيف

 لاح لك ىلعو قافولارابحرفمدارما ذهناك نافهّللا ىصعملسوهيلعيلاعأ هللا لص ىننلا ىصع نه ناو

 ةءغاهريسغتىف ىذاقلالاقودارملا ل صحامهدحأ ىلع مص:ةاولفةد اف :ريمكر مام عمأ ذه . ؟ ذؤ سلق

 هنلالا سل قيقا لامك- ااوهيلاهيرقبامىلعاها مح ثرحتم رف كرد ا 1 *يثلاىلاسفنلا ليم

 ىو هللالا ةبحلا جب .الق هلا ىلاوهتلابو هللا نموهفهريغنم راهسقت نمالكدبعلا ا ازئامناو لحق
 ةمزل: لم تلعجوةعاطل اةداراب ةبهلاترسفادلف هل هءرقي اميفةمغرلاوهّتعاطة دارا ىضدقي كلذوهللا
 مامالالاقو ةيطرشلا ف ةمزالملاهحو تملعا ذهب 1و ا وهياع ولاعه لص لوشرلا عابتال

 مقانملاو ثداوحابالاا4 قلعت الةدارالا ناوةدارالا عاونأ ن مع ونة حملا نا ىلعنوملك- ملا قنا

 هللا ,تامأوهووها :وهتعاط ب <هانءؤهللا ب<دبعلا ليقاذاؤهتافصو هتاذب اهقلع ليح سو

 هللا ب<دبعلا ناياولاةنيفراعلا نا لضافلا حرا ثلاىلقنونيراذلا ىف هلريتا| دارا نعدرا.عى-هفهل

 ناك امئاْئث لك نالاةءنا نكمالهنالف.عضلوالالوقلاو ةلزانةحردترخ !ةئيشل هحاماوهناذل

 كيذك امتازإ ةيومملالا نا _عنامك-فهناذلابوسم ن وكي ئثىلاءابتنالا نمددالذارخ [ىنملاب و حم
 ةيصعمهثغنايعطقلا عمديلاهملقلامهةعاج ىف ةسررامخأ حمس نذهناذا بوح لاك | نا لعن
 ناائهدا رملا ليقوهناذ نم هتاذإب وب هنا ىضتةيف هني لايكللا لك اوهتاذإ ب وبلاك |ناانملعف
 مك مييف الضف للاواني ىقومتعيت ااذاؤكلذةمالع اس ان انىفوعس انةمغاىوعد عقدص

 ةءرورذةيضقةطساووأ ةيقافت اي اةمضق ىهقوأ عاش أبوك حرم“ :ءناعاىأىراشعارمأ ىو | ةمزالملا

 قيقا هاو لئاطريغنملب وط مالك انهديدجلاح رشلاىقوهولاوام ل صاذهلوقأ ةيفزع
 نا هتعاطوهرك ذى رقهتعاطوهركذعف ةرهتلان ار 5 ,دضققاعت هللا هر نصل قل

 مذا ةمجاوهللا ةبكمنالرمأم عسي ,جنمربك أوهىذلاهناوضروىلاءتهلبا ةسكم ىذتق# هتعاط ن انعم

 هس مهم لا بحأهللان وك ىعرحا مال مناف ناميالا ل مكي

 عيطماسخحن 1!بحلانا يب هتعأطد الا نوكدالهمحو

 اوعيطأو هّللااوعيطأ هاوعل هيرو ءاممظعأ اهمال اسوي اءىلا ءتهنبا لص هاوسرةعاطب نوك اعاهتعاطو

 تا هللاناتلوسرلاةءاطومّبا

 ضارعالابْنب رد اك !|

 يضلل ر-طنع

 ةي' الا اماو نيعيطملا
 ماقمةبثر قىهفنلوالا

 ثيحىلوأ ةيبوبحا
 اطرشهييح ةعباتم لعح

 تبنرمم همك ققحمل

 هعامت اندنو رقما ديم ىلع

 هللا نمةازاك ةيناث ةمبدع
 ىلع ىل اعثوهناحدس

 هل مةعبأتو مهتبحم
 ةقباس دلني ةبح ف ةفوفم

 ةيدبأو ةسلزاةقحالو
 فار يشل

 تبجوأ ىتا|ىهةيلوالا
 راشأك ةءرخ ”الاةمحلا

 ىلا عنو هنا هاوقهيلا

 لصاخاو هنو و مم
 ةسحملا 0 عن هيأ

 الا خ4 1 عليج لد

 6 هز الع

 فادللا ابادآ ةعباتمو

 .. عماجلا
 ةيدب الجز وه ومأو

 ةحلالن اوةيدار-ملاو

 ةيكلاسلاو ةيبولطملاو

 باررأ ب اوناوهيبوذحلاو

 : هئىدنلا ةدسعملا

 ىدذال املا 12

 نسلم طع

 اهامد لاكهيفامولا
 معلا : امىلع

 كلذوىلاعت ه-.ةوىلاعت هلالاهمح نكي هيل اوهنوهللأ ن نموهاسناهريغو أ هسفن فليك لك ناوهلناالا سدل ىت ومقحلا لامك !|ناديعلا

 ممم دش و هم سمكا م نءزرحتلاوهتعاطة دارا, ترسو :تاكاردالاباهنمدشأ تادارالابامنوكلو هلوسر ةءاطل همز“ بلاهدعاطىلاوعد



 رذنملا اك ةءاج نع ىأ(ىورو)

 رافكلا ضعبىث(اولاق)
 ناديرزادك ع ناز
 اذابدىأ (انانحمدخت
 ىراصنلات دق م)ة<ر
 هلوقهنمو (انانخ ىسع

 اندل نمانانحو كاع

 لسيقو اببحامليقو
 لوقه:مو هراحسو تم

 رمنيسح لو ني ةقرو
 هللاو بذعي وهو لالبب
 راكم هوم نذل

 هريسقن اعجالىأ نان

 ةنلظمىأ نانح عضوو

 هنهعسسعاق هللا. نهةجحر

 روجقب حه٠دأك اكربتم
 ىناولةةنيذلا نيك اصلا
 مسمالا نم هللا لبس

 نان ع ريف هيك داما
 دنءةء-سمو مكيلع اراع

 ميلا ةعجار سائلا

 (ل-جوزءمهتلازناف)
 لق)ةي'ال اكإ:دغ ىأ

 (لوسرلاو هللا اوعيطأ
 نرقف)ةعباتمالدبك أَي
 هللا ىلص هتءاظرهتعاط

 ان ظعت ىأ (لسوهيلع

 رمال 7-53 ءمسوهردكل

 ءارلامفب (مهاعر)

 الظيغئأرهثالا وهو

 مغرلا سوماقلا ىف

 لصأو ثلث وهركلا

 ماغرلا نمةهاكل اهله

 مغرا لع ؛بارتلاو-هو

 ماغرلاب ود ملاذا كلان

 بادآوناتكلا قذوىلع رانا اذهةعباةموبابلا اذهةمزالم نممهتقنالءازحبأ ارم هفتالقاصلا ى :ءملاق
 ةدعس يرام .!! فاك رجح نياءدعأو ريدا ىف قديس نيا دررك دي اهلا دامو )2(

 اا 0 ع ك1

 ةصحمىةةاذهناك اذان هرها اووور اوأقهعام ف هأسو ههياعىلاعت هللاىبصلوسرلاةعباشمو (لودرلا

 هللانونح تنك نال ةىأ(ةركالا هذه تلزنا ل هنأ) :داثقو ذه أخ ن 35

 ليقاكهمحأ هللاسحأ نمودهللا
 بحدثالا سن مازحام 0 ىقالع !ادنع عوضا دوال :

 قالا سحأ وهيل ىلاعتلا لصمناىلعلد ءادلا ميل انهم رالمأةعاطلاةبآركذناتملع اذهبو
 هعيقرتو جامي دلا دق نمهد_عدامو ران :الاروصقن ,مرار قلاع اعداوهعسا نمسح هنال ىلاعب هلناىلا

 نءىزوحلانياهاوراك (ىو دو) 4 هلددعع ة-.عومديعل هللا ةمدم ب 2 لد وسلا

 رافكلا ىأ(اولاقةب الا هذهتلزئاملهنا )ةدا ةودهاجت نعرذنملا ناو امهنعىلاعت هللا ى طر سامع

 نأ) م هرزعد“ ”مظعل مهلك م لوازم هلو ةلزنمنلاهذعل لوم د ىف, نيهنلا دبع مهنم لق اعلاو نوقف انما

 لةىلاعتملالزناف) مسوام ماع جلاعن هنن ىلص(ىسعىراصالاتذختا[ك انانحه دخن نأدب رباد#

 اهيلب ةفف# نوناهدعب ةلمهملاءاحا عاقب نان 4 (مهلاعرهتعاطبهتعاطن رقفلوسرلاو هللا اة

 كاع مننا ىكر سامع نيا لاقو (اندل نمانانحو) ىلأعت هلوقدت موفطعلاو ةجرلاهانعمونونوفلأ

 هللاول اقف هللافبذعب وهوهنعملاعتهللا يضر لالس رع ةقر و نأ ةءاهنلا قون اذا امىردأ امامهمع
 ىأن انح عضو مدربق ن اعحالىأةكرللاو قزرلاو فطءلاوةجرلا ناناو انانح هيذختالءو مثل35نثل

 ةيضاملاممالان مدللا ل دس اواثق يذلا نيك اصلار وب حسمت يك هن حيسسكأ او ةكرب وةجرةناغم

 ىدؤب اعوضخ هل عضختوهب كرين نمانل عي ندب رب لسوهيلعهتلا لص ادهم نا انهاذهىلعمب :ءملاو

 هلع وضخلا وةعاطالار هللا ةةحم نال مالسأ | وةالصلا هيلعم رح ني ىسعىراصناا|تدبعأك هندانعل

 هللا ىذ رلالب نال ارظنةياهنلا بحاص هركذام ول ءقهللا ةمهلعفقوك هعاسال عجل و هدايا

 ور عند ركلذلئاقلا نال: هنأث لمأت همة وةثعبلالبقتامةقروو لسا مدعي ب ذعاماهنع لام

 اب رصهقلاحامى راخملاىفال حرف سبيل ةةقعمل الق مس رونا ص رتعملا] ود اعاَو ليقت نبا

 ةنارصن هثنؤمو نارصن هيوسسدنءمدرقمىراصتلاو روك ذملادب زةثعبلا كردي ىذلااعاو )00

 ىهو ةرصنىلابوسنموهليقو ىراهمو ىرهك ىرصن هدحاو ليا لاقوة مسا اءايب لمع س 0
 نم عونه ىراصن :وسسنلا قري_غهمكلوهرصانى مدد: ةلاوومالسلاوةالصلا هيلع ىسعامرب هدر 2

 ىةلصفملاسنووةصقتدس اةرقاوقرتكا دق ا

 هللازكذي ل ىفام-لتلالاةنانامنيناررعت نب ميمي ى: :ءواض أىفاح ولت !اانهاهركذو راوتلا

 فا رشالاو ها .ةةمكحلاو اعضومنيثالث وح قاه ركذمب رمالا اهم تاينآ كا

 ونكمل ءامالا اورك ذاذاقهوكولايعلاو لهالاب نم ءنونكي لبنه ءامسارم.تاخو زرئارح نورك ذب هال

 ادرهتلا- دع نمد دعا اوهللاءاما نمةمأ اهعأ ىلا ةر اشااهمساب حرصا ذلك 2 رصحلا ن ءاومشت< و

 ( ديل ىسعوادج نسح مالكو هودولاقام م رو مالا اوةالصل هيلع 0 نيذلادوهدلا ىلع

 اذا اوناكناو برعلا مالك, صتذ قاقنشالاو برعم ىمع مساهنالضايبلا ىععنسعلان 0
 الولع ومو همكحومنزونايبإ هقاقتشا نوضرغب ديدين اوةرعب ومهم ]اكن و# 4 أهوررع

 نيناملبقو نيثدحملاو نس رمسقملا د ةعرهشالا وهو عم راو سني :الثوثالث نياوهو عذر مالشن أو
 نم هاوزندعب|.ندلا فد كم فاضي [ىلتخاوةءاصالا قرج> نيا هلثإك هس مدعو ةثام] و هس

 . اهدريةونوهمعاطب هرمال هولاوأملادر ةيآ الا لوزنوكلذرمغل |. ةو نسعي رأى يقو نين عميس ل وقفها مسا

 | ليل ذتى_عمءارلا ثاثم ملاوةمجعملانيءلاوةلمهملا» ءارلاءاسغرو هيف يقسو مه سي ذك هيغ ع ةهبقولي

 مذقو



 باوبالا عيج ل اجا ىلع لمششملا باتكلا لصأ ىأ(با2001 مى ى اع هلوث ىنعم نو رمسعملا فل | دقو) بابلالا ىلوال بايرالا بر
 مقتسملا طارصلا|اندها) ةم.لا ةدئامنل ةر و_وهو هنمديعولا و دعولاو هيل اةيادلا باطوه.ةناعتسالاو هلدبعتل او هلبا ىلعءانثلا نم
 اس 2 نيحاصلاوءادهشلاو نيةيدصااونيدنلا نءىأ(مهيلعت معن نءذلا طارمم

 مغرأ هلل ةفمع مث نار | ىلع ضرالاف بحس ناهملانالبارتلاوهو ماغرلا نم هاصأو هاركاو رهتو

 اميفو هليصحتو مهب كلذةدارا ىأ هلالوعفمبوصنموهواظيغوالذوارهقىأ هيلعاغروهفنأهللا
 انه هللاد جر فةصملا صرغب ةيسانممتأهث ادعأل لذتو سو هياعىلاعتهنلا لص هميظعت نمركذ

 ءامسأاهلو ةختافلاةروسىهو (باتكلا مأ)ةر وس( ىقمجلاعت هلوقىن_عمىف نو رسما فلتخادقو)
 تيمساهمااهرهشأهوحو هيفةممستل |هذهه>و وانهاهركذ وانا ةجاحالاهل 2 قةنبم”روك ذمةريثك
 عمهدارطا مزابالةيمسنااهجووالاجاهدصاةمىلءاذلامتشالو أ همأ ان اكفهحشتفمو هؤدمماهمالدب
 طارصلااندها) اهتدرأ نااهبُكيلعف فاشكلا حو رشا تلفكت تاق رة هيؤو تاححرملا نمابيفام
 ةيلاعلاوبأ ءأوهتجرتتمدقن( ىرصملا نسلاوةيلاعلا وبأ لاق مويلع تمعنأن يذلا طارص مقدسملا
 ىكرقددصل ا ةفالخىف سأىذلا ىباتلا نارهم نب ع-مقر هنا حامثلاهححر ىذلاو ةلراشممس وهف

 زوريف نيداب زوهليقو ح-يحصل | ىلع نيعسن ةنس ف تامريسف# هاو ناخيشلا هج رخهناوهنعىلاعت هللا

 نيع_ب ةنسقتاموناخيشلا هج رخن ماضي أو هولمنلاىرعب ناكهنالةلمهملاءا راادددك,ءاربلا

 ىنب ن«ةأرعالة سن جار رل اهب ذب ىف ىووذلا :ااوأك رب هتلابعيقروأنههيدارملاقمهضعب ددرتواضبأ

 هفعىورو _سوهماعىلاعت هللا ىلص ىنلاتو«نمنيماعدعب ًااهالومو هفةيباسه:ةمعأ حاب ر

 ةيلهاحجلا ؤناكامماذهورحاللاءلط -ئارعموهؤالو كرب و قةعب ناةرباسلا ىنعموةخسلا بتكل | بادكأ
 سابع نبا نءةلاعل اىأن ع متاح ىلأن با ورب رحنيادج اا ريسفتلا اره ومالسالا ف هلع ىو 0

 باكل مأاهتيمستو ىلاعتهّللاه_جحر ف دصملا كذاك ىرمدبلا نسحلا هاوروهوحو امهمعهّللا ذر
 لوقلاو ظوفحملاحوللاك هريسغ لءلوالا قاطأن او روه ثمر وأ «ةراعتسالا د رطىلعنارقلامأو
 فيصملاج رصاءاولءقداوسللار شكت مهضعب هركذ ناوهيل |تقالبالامهمةهوركمهممستل اهذهناب

 هاهنا ماظعت نمديقأل تان"الا نمد رك ذي اميف هيداعف الخ ىلع هنوكو هر وهظ عمهروسلا ماندللا هر

 ىلاعت هربا ىلص هللا لوسروه مقت#لا طارصلا) هياطخأ ديمو راك لوأ قه رة ثيحمن[ كب ةئانتعاو
 ةيادغ ا ىلءمالكلاوةب ولطملاةنوعلل نأ. ةيئاعدلااندها ل( ه.اكصأو ه-تنب ل_.هأرايخو لسوهياع
 وهو طرسلا ن مود رطل ةداح طارصلاو ىواضرملا ريسفت ىلء اشيش او- ىفةلصقم | ما مواهتي دعتو
 ةياورؤةصلاخاهب وائاز اهمامشابو سلا وداصلا ْىرقوهمقتلي هنالامقل هتممستهلةمو عالتبالا
 هعباوتو نامالاوأنآرقلاوأ مال-الاةموهوقحلا قد رطانهه.دارملاوث نت وركذي وهو ةقيعص

 ىكررعو ركيىنأوإبوهياعملاعت هللا ىلص ىنلا ىو رطوأ لدثءملاليدسل اوأهعُ ارمثو مالسالاو
 ىقن رطوأةعائاوةئسلا قب رطوأ ةنحلا قد رطوأ مالسلاوةالصلا مهيلعنييدنلاوأ امهم عىل اعتهللا
 نآايدضع ىلعدرب وىليهلا مامالا لاق ني رسما رثك أهيلعاماذهو مهجرسج وأءاح راو ولا
 هركذام ىلءدرب من هيلع ىفتع بلا ذ_هتلق 5 رخآىلانيذلا طارص هلوق نمهد_عباما ذ_مدارملا

 هلىيعمالو هسعتو ىنل ااندها ىنءملاريصي هيادكأو لسوهيلعى اعت هللا ىبص ىنلاب رسقاذا هنأ فخصملا
 هنا اذه ىلءرهاظلا ليقاذلو نحتالَدك كر هيفوهو و ل_سوهيلعلاعت هللا ىلص ىنل | ىبرطرب د ق:.الا
 قيرطالد رمل ىمس ل قو مهغبشنو من مؤنلمهايااندها ىأبولطلل هلاصي ا ىفى حلا ىيرطلابمههش

 110 ورسم سمس وو سس حس سس ها جنت مس سس سمس سس سس سس سس سس ان اسس هس سس سس هس ا سس

 لا اقش 4

 لج كةغلا.مهيلع ل م<وأ هعاس أر ايخو ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قب رطوهورب دقتنالا لها حصن ال هنا خالو ميدتها

 وهوةب” الاقل يقامىلوأ اذهو
 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ايلوأالوخدهيةلخدب
 ةيلاعلاوبألاقت) ةيرمالب
 امأ (ىرصيلان ساو

 نسا ىلأ نب نسحلا

 ةيلاعلاوبأامأو لهم هتجرت
 نم نايعب اننانُاامهق
 امهدحافةرصملا لهأ

 همساوةيمحتلانوعارلا

 ملأ نارهمني عفر
 ىنلا توم نهنيماعدعب

 مل وهيل ىلاعت هلبا ىلص

 نياوىأو رعنءىور
 ىلاعت هللا ىضر سامع

 داو ور

 ةعامتا هاج رخأ هريغو

 ىناثلاو نيعس هنس فوت

 حتمي ءاريلاةيلاعلاويأ
 هدعيءاردر د ثنو ةدح م

 ىوريداب زهمساوهزمه

 هري_غو سامع نء| نع

 نوبأ هع ىورو
 ح رخأ هريغو ىفايتخسلا
 ىقاسنلاو ناخي_كادل
 رهشأ ةينكلااىفاثلاو
 هلو لوالااتهدارملاو

 سابع نبا ن اكو ريسغت

 ىلعهعم ه بلح وهمظعل

 هقحت شرفي وريرسلا

 خب دتقامهءانموحنل اكىنادصأ ثيدحو ىنرة نورت اري تب دحوم داهشب (هياحصأو هدب لهأرايخو ملسو هياعىلاعت هللاىنصهنبا
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 ىج طارض كانه سد هنا مولعملا نمناف ىتيقحتل |ملاعف قيرطلا نيعهعابت لايك. هعابت او سو هيلعىلاعن هللا ىلص هن'اككف |



 نسحلاو.أامهنع) ريسفقتلا اذهىو رىأ (هاكح) هب ويم ىلاهغلي وهن ولطمىلاواك وأهعبت 0 ىوتعم قد رطءناالادا رااىسلف

 (ىغامعىكم ىكحو) هححصو ةيلاعلا ف نعئردتسملاؤ هاو رونسحلاوةيلاعلا مم ىنأن ءىأ» ركذمدق (ىدرواملا

 ىكمو هظفابالهانععىأ
 ُ مل-عوأوهاذه

 هلصأ ىسقلا لاطىنأ
 لماأاو ناورعقلا نم

 نكسو سادنالا ىلا

 لهأن هوهوةبطرق
 نآرقلا مولد ىف رحستلا
 فلابلا اك هيرغلاو
 هند و 0 رقل ا معف

 ةثامعبرأونيثالثو عب
 ىكهىأ(لاقو)ةبطرقب
 هللا ىلصهللالو سروه)

 هابحاصو سو هيل ءىلاعت
 هللاىر رسعو ركد وأ
 هجو لل ءلو( اهم عىلاعت
 امتاهبناامهصم مت

 امهتيقحىلعةمالاق قنا

 توم: ىلعو امهتلالجو

 ةيقب رضحمب امهماكحأ
 انهت خ ةةاخملا
 اممناعفأ وامهلاوقأناكف
 ىر رقتلا عاجالا ةزمع

 نم فال قوكسلاوأ
 عقو هنأت اه-هدعب

 م-هرومأق فالتخالا

 صعب ريكنت ثيحنم
 نرخ ًاريرقثوةءاحصلا
 ةريعالو اقف نم

 رانلا لهأ بالك نءاطب
 ةطارلا ةعيكملا نم
 ةطرراتاراربألا ىبرط
 مقالا طارصلا ند
 ى>و) ميوقلانيدناو
 ىدنف م ثدللاونأ

 زعءاوقىفءيلاعلا ىلأن عإ) هلابو ار ىلا ن ءمقتسملا طارصلا ىف قباسلا كلا ل ثم ىأ( هلثم

 || اذهةباكحملاعملافو ليةكلسرم زا وهف بدسلا مسابسدسملا ىألولدملا ممايلادللةيوستاقي رط
 هيففاضمفذحملاةراشاوأةءاو راماوهذ ملسوهيلعىلاعت هللا ىبصدهنلا ل اوسر قد رط ظفابلوقلا
 همقز وح هياخأو هوقو ونعموةيس>نوكت ةماقمسالاو جاحو ءاريغنمىوتسملا مقسما ورك ذاك

 ىقتقملاىفمزح هروهتدب لهأ ىلعاةطعرحلا و قأيسا لا ذه عجرورايخوأهّللا لوسر ىلءافطع عذرلا

 سال نم يد>لودءرايخ هبا أ وهب لهأ عيجذا كانهوانهةينايةف اًضالاوهباك راي ىنعملاف

 ه«يلعوربل ادبعنياو ىقارعلا ه.مزح وهرب رك ىف مامحلا نيا ىشم مهلا دعىلعو مهد ا ةجال مهنم نتعلا

 ةيريخلا تاعجءاوسةيمالةفاضالا نوكت نأز وحي وهيلعةعاس#اوةنسل ا لهأ عاجا ىو رثكالا
 :أةرمه وةم وعدا ١ نماهلصأ وهمصخو سعل انيل همعَتْلا| داهمق مت ارمت واغتلالمأ دل ادعلا ىنعع

 || (ىدرواملا ن حلا وبأامهمعداكح) ىنعم نرمي عو ةعبر أو ف ىهو لعفأةعيص ىفاعمدحأو هو رييصتلل
 هحضواممعىلاعت هللا ىىذر سامع | نع كردتسملا فك 1< اهاوررثالا اذهوهتجرت تمدقتدقو
 ا ريسسقمل اق رحل اة:تبلا لهأوةيفوصلا خيش بلاط ىلأ نيد وأ وهو( ام,معهوحن كم كح 2

 ةثامعب رآو نيثالثو ع.ةنسةمطرةي فون لل +بامك توقلا هياتك وريبكريسقت هلو مولعل| نمدريغو

 : (وه) ىه(لاقد) نذدوف ونام وةبطرق نكسو سادنالا ىلا ل-ةعنا ماهم دلو ناوريقلا نمدلصأو

 | ىري_فتامافطعلا ( ءايحاص و لسه هيلع: لا ءت هللا ىلص هللا لوس .ر) ةحئاقلا ىف مقتسملا طارصلا ىأ

 || ةفوطعم اهناداربناالا فنا” سمها تسلو نالوق هيف ىكءلافرخ آ لوقو هوأ يحلل ةيذسملا لاف

 || ىذر ركب وب ونا. بف طءوأ ءابحاص نمل د.( امهنعهللا ىضرر عوركب وبأ) هلوقوة فنا سمةلج ىلع
 || ل_دىتلادعي سمشلا هيلعتءعاط نم لضفأ و هوةبكلا ىف مهةسأوةراهتل | لضفأ هنعىلاعت هللا
 || وهو هيدفقحوهثباو هاونأو وه لسا هيفةعيشلا فالخت رعالو ةنسلا لهأ قاغقتاب مسوهياعىلاعت هللا

 اا أل افو طقم دادج_بولاد_حومىضرلانيعباظوحاملزن لو راهاو رسلا ىو راغلا فس حاصلا
 ٍ ليقواهدعب وةيعبلالمقانموملزن ل ليقفهدامىف فاتخادق وهنماضرلا نيعب لل رعشالا نسحلا

 ١ ناكول ك._سلالاقو راربالا صا نمرع_تنو نهؤيسهنابهللا لعلاهيق هياعب وص ةمرمغل الزل

 || ناباوصلاو ه-:عتدشتةرابعلاهذهوكلذ ىف مهم عىلاعت هللا ىضرةءاحصلا نمريثك هاواسئالذك
 : هللا بص ىذللاه:هريمض ناهارأ ىذلاوهنيعب لوالا ىنءملاوهاذهتاق#:هللاب رفك هنعتسش, لاقي

 || هريخىلعمدقتلا قحتسااذهبوةغشثدب هفلاختملو نيعةفرطهقراشي لهنادارملاو لسوهياعىلاعت

 ]| نيحاب رنيىزعلا دبع نب ليف: نبباط لا نياوهرعو ةنسنوتسو برأ هلو ةرشععب رأ ةنس فوتو
 ينمو اريمأ صقحورأ ىودعلا ىثرقلا بلاغ نب ىوأل نيس عك نبىدعنب حاز ر نب ظرق هللا دمع
 || ني_عباتلاوةءاحصلا نمريثك هةعىور و ةريثك ث.داحأ لسوهياعىلاعت هللا لص هللا لوسر نءىور
 ا ثالث هن_سهنعىلاعنهللا ىىذر تامدنع ىورامو هنريسسو جرت ىفالق:هماناتكر يدك نبا ف نصدتو

 ا (ىدنقرمسلا ثيللاونأ ىحو )نايسلا نعةينغةلئاضفور و هثملا ىلع نوتسو ثالثه ردعو نم مسعو

 ]| طارصلاريسسفتىقهتكراشم هل” امملابدارملاوهركذ قباسلا (ةيلاعلا ىفأن عولثم) ه-ةجرتتمدق“
 : همد_عونادصالا صيص 2 ىفاقلثءا ناو مهتعهللا ىذر هياختأو ل_بوهيلعملاعت هللا ىل_دىنلاب

 لوالا نيعوهق ناسيفطعوأ هل-قامملدب وه ) م-ييلع 5 نيذلا طارص هوقو (

 از و< نمىأر ىل-_ءهن أكف لوالاري_غهنا ل يقامسي رسغلا نم ىلاعتهللاهجر ىكمسلالاقو
 || م_هريغاهاقنو ةيرتصملا هتئاقةمعترثاك ىل_ءهللل-هفاةءخاو فطعلا فرح فد

 ءانبو
 لوالل نايب فطعوأ ل دىفاثلا نالدحاوا هملامو هام اصو هللا لوسر هنا ىأ(مبءلعتمغنأ ن يذلا طارصإ هاوقريسفن ف ىأ( لجو



 لوطا

 لل ا ابل

 ىلأدنعن يذلا نملدبوهءوسسدنع فصوريغوةءادحلابءاعدلالومقل فاطعتسا لءاقلل تمعن أءانبو

نم ةمالنإ اوناهالاو ةقلطملاةمعزلانيباوعج مهما ىنعم ىلع هريغ دن عريمضل | نمو ىلع
 هلل اهضغ

 ةيلاعلاايأن اي لوقلاىلاة-جاحالفلدبلاو لامتحالا ىلع قدسام عمريسغتلا اًذهوأل دب و هةهبحصو

 هلم مهاوقنا قالوا ميفانتل قبس هيف )سو هيل ءىلاعتهلا ىلص ىنتلا طارصلا ناب لال اريغاذه
 هللاو قدصلاقف)ءركذ بالا (نسحلا)ريسفتلااذهعمسىأ(كلذابنإ) ٌثءللاوبأى أ (لاقأل ءابا
 ةيلغوأ هلاتاىهمزجوهقد صدك انثلممسةلاوك# اللريسفت هن او هااناميقةيلاعلاونأ قدص ىأ ( مصنو

 ىلاعت هاوق فن هروك ملا مهةيالاءذهى هيلع :ل1ناىلع سرس ارثك أحارمشلا ضعبلاقو كيم

 سايعنبالوقوهونيكاصلاوءادهثلاونيقيدصلاو نييدغلان ممسيلعهللا عنأ يذلا عمل كواف

 ةعدرأءاققرلا ريخشي دحلا فو قيفرال ا ةعوهو قدرطلا طارصلان ال هااحرمش هددت مويلع تمعنأ

 هو#ولوقأ ىلوهلا مامالاهيلعهبنامماذهوةعنرأ مهنافدرخآىلا نيقيدصل اوني.دنلا نم هلوق ىتعي

 محرلا نجرلاهللا مسن ا ملاعتلا لاق ءامس | باتك ىف ىزارلارخفلا ذيملت ىوحلا هلاقامفئاطالا نم
 لاقيالاذ جلو هتجرب قالا اخ لزالافوهو ءكردم كاردااهب طيحالىتلاةلماكل اهتةيقحملاةراشا

و قز رباه ة جر هلىأ محروهفةجرلاب هقزرو قزر اب قواخلا قب ا ادعب مشءربغل نجر
 هريسغل لقا ذل

 اذلفءركش بجوفهتمعنتمّدف قزرو قلخ محر نجراذاو عفهريسغدي ىلع قزرلا ىرم دق هنال حر

 قمهقز ربواوناك منيفاك.ا ا *توغلاو توملادعب ىرخأةرعىف ىلاعت هنا م نيملاعلا برهن دا لاق

 اراوهك_ل اموهىذلاداعملار اتعاب ميحرل !نجرلاابن اثلاقاذاق ناك اكميحر نجر وهفةرخ"الارادلا ا

 تناك الوديعن كايالاةف هلالاةدامعال_ذارخآوالوأ قزا رلاقلاخا هنانمسبت اذافنسدلا موي كلاملاق

 هدابعأ ىذربأك ةدامعل !نوك-:]نيعتت كلاباو لاوءافعضل اهدابع نم ركشل ااهبىنةءالو ىنفنالةمعنلا

 كلذو هيد نيبلوئملاب ىدقالا فرشل الصحا هبل !لودولا جي انناعأوهاندمءاذاق هلالك قلبو

 قءقرنم هأدبال دعب قد رط كلوا سدارأ نمو ميقتسملا طارصلااندهالاهقفهمأ الصوب قد ٍِرط واس

 طة فيخقيرطاادجواذا مءاقفرلا نسحأ مهفنيقيدصلاو نييدنلا ىهرخآىلا يذلا طارصل 2

 نيلاضا الولاة فهملاعههامششال ء رسطلا قلالضلا فيخم_ممنمأ اذاوهرخآىلاريغلاتف تي رطلا

 هلو هوفعصو ماهو ةد'قو ع مص أه تع ىور هردك.ذملا نياوهربأ نعىوربوهوىدملا لأن ب(ديز

 طارصلاريسف» فوة كلادعب نينا ونين ا ةنس فوتو نغسل باحصأ د يرخأو نازيملا ىف ةجرتوريسفت
 «ثدمموباثكلا مآ هركذا ويسال الام ميظعتلاوءانثل !نمدعابتاو وهماعىلاعت هللا ىل مىنلاب

 ن+رلادبءوبأ ى>و) راك هيداعفال_ىل_ءةروسل امسارك ذوهوهال_ص لك ىف هنءارق سجاولا

 دجم هنا قثولاةورعلابك سمت سادقفىلاسعت هاوقري_ف: ىفمهضعب نع) هتجرتو هرك ذرم (ىملسلا
 6 ةلقلإ (د-ةفدللاب نمو وتوغاطااب رفكي نمق) ةءاالالوأ (ل_بوهيلعىلا_عت هللا لص

 ٌكبمتس اوري_سغتلا ىف مالك هقاتتشاو هنزوىفو ناطوسشلا ل_قوهللا نود نهدمعنام توغاطلاو
 تاينلال_صالاىفةورعلاو ىن_ععد سمتساوك ستوك ماو لا_ةيك ملل |ىفةغلامم

ك-!او صيمقل |هورع4هكثمو كسمئللدمل !هرق ل ديا لم ا ىفدةعنامللاةيوضرالاؤفتباشا ١
 رو

 ثيللا وأ ىأ (لاق)
 لصوفى أ (كلذْابف)
 اذ_هةيلاعلا ىنأرتسفت

 مصاعنهىأ (نسحلا)
 ىأ (هللاو قدصاةؤ)

 ىأ (حصنو)نايبلا ىق
 نايمتلااذهىف ةهالا

 كالذىدروالا ج_>و
 )روك ذملالوقلاىأ

 تمعنأن يذلا ط اريصريسف#

 نب نجح رلادبع نعموملع

 قدما ملسأنباىأ (ديز

 ردكنملا نباوهيبأ نءىور
 ةستقو عصأ هنعو
 ريسقم هلةوفعص ماشهو

 ىذمرتلا هل جرخأدتو

 ديزهدلاوو هحامنياو
 ىراخنلا هغع ىور

 ديعوبأ ىكحو) ةطساوب

 قع مالا نسعلا
 ضعب ىأ (مهضعب
 هلوقريس قت ىف) زيفراعلا

 ىأ(كسمتسادقؤ ىلاعت
 قولا و رعلاب)ك سمع
 قولا ةورسعلا ىأ (هنا

 هريسخ رابشعأب هريكرتو
 ىلا عت هللا يصدم ) وهو

 هبقثونمذا( لسوهيلع

 ىد_هأ هع نمواحن



 هو ,رعلابدا رملاىأ(ليتو)

 ةداهش لمقو مالسالا)

 ل انما و (ديحوتل ١

 لاقو) دحا وكدس> و

 :أوق) ىرتستلا ىأ( لهش
 ةمعناودعت ناوىلاعت

 ىأ (لاواهوصخالهريا

 :هنمعت) لهس
 (يسوءياعىلاعتهَنا ىلص
 هيلعد #هنم»:ىوربو

 لوالاو ماللاو:الصلا
 ةحص مدعل حيا اوه
 نأالام الا ىفاثلا ىف لنا
 هتمعت رثدقتلا لاش

 ىل اع هللا بص دهم ةمعت
 ىلاةفاضالاو !سوهيلع
 ةقيقحل ا ىلا ارظن ةلالحلا
 هنمعلل دا رااوةلاصالا 9

 هماعت اذا انملعهب هماعنا

 هينع اهرودصل معنلا لصأ

 .ىدمال انملع هدضتاو

 الضفالا_+ا اهعاونأدع
 المدفت اهدا رقانع

 دوحعهنمعت
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 | 7 آ] إو اكن هوتقاثولا مف ىثووميلااستلو همي وصعتسنام لك !كؤلعتسا ثا
 وهف مل-سو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلاامبدي رأ اذافلاصف:االاو ءاطقناال ىأ هاماصغنا الىذلا كلا
 هوس لك نم مهبزماوقدص نمنادارلاو<5 ة4ايهتاحّلاهلوالاةرهشل زا غلا ىلعز ات وهراعتسا
 ديحوتلابترسفنافةيعبت ةراعتساوأ حيشرتلاسم:سالاو ةيحرصت ةراعت_ساوهفةرخ لاو ايندلا ف
 ةمال_سلاو هعفت نادا رااقىراذبلا عيحص ىف ملسو هيلعىلاعت هللا لص ثلا نعىو راك مالسالاو

 صب لاقمه_ضعب نع هوقو عاطقنالاوطوة-سلا نم نمآهب>اصو نيرا دلا ىف صنم ةمكحم هملسل

 ليقو مالسالا ليقو) هيقزوجتل اهجوروهظوهئحص عمرك ذامداعّسالهج هالوهرأ وهمس رشا
 لوتديحوتل اةداه-ثورمامر_هاظوهه قثولاةورعلا ىعماذهمهضعب لاقىأ (ديحوتلاةداهش
 هللاة-.ئادحوب نامالاىأدرحوتلاة ملكى هوهتلاالا هلاالب هريسغت هنم بي رقوهتلاالا هلال نأ دهشأ
 امبيلعو. هنآ ىلا (توغاطلاب رفكب نمفىلاعت هلوقبىصلانيلوقلا نيذهلوأو لق لجوزع ىلاعت
 5 ري غىاحتل ادنء رهاظا اوهسقت ه.لعو ل اهمزا» 0 مس وهيلعملاعتهللا ىلص د هءءاحا أم ىلعءانت هيو

 تاوذلاب ىناعملاهيدشتب رعلا ناش نموهمدقه_عملزتالا ةيثوادةعهسفملهدةعلةراعتسا هب الا ناو
 حرش ىفدعسلالوةهودنو عطةشالةق.ثوةورعبْك بمتلاب نيدلابّكسمتل اةيآالا فهبشدف ةيئرملا
 نوماملا 5مل لما ىف قولا ةورعلاي نامالاو ىدحلا ىلعتابثلاو ىلا نيدلاب نيد.تلا هبش فاشنلا
 هلوقىفاك باتكل اوأده.ءالةراعتساةررعلا نوم عنتمالوهسثملادب رأوهيهمسشملارك زقهعاطقن نم
 ملسوهياعىلاعت هللا ىل_ص بنا اتاذل هتراعّتسا نميرقأ اذهدعو ىبتنا هللا لم<اومصتءاو ىلاعت
 ناوللاعت هلوةة) هتجرت انمدقدقو ىرخشلاهللادبع نب لهسوه( ل هسلاقو ) رام ئثهيلعدربال

 ةميظءةغالبة.”الاوذه ف (ل_وهيلعىلاعتهثلاىل_صدمحعهتمعنلاقاهوصةالهلنا ةمعناو دعت
 باسل لاقاذاوةرثكللا ىضتةيدعلاهلصالا بةدحوللءاتلاوهللارعن لة, هللاةمعن لاق ثرح
 ةمعنلا ناىلاءا باه فلوة: نأ إذ ةيسنجوأ ة يعن قرغتس وعبد ةهنأالادد_عب سل د_حاوا
 ىل_علمتش:ىهوالثم:دحاو ةمعن ةدعلاف ىصختال من ىلع لمت شت ةقيقةدحاولا تناكولو ةدحاولا
 ىناريسال لوطملا ىثاو>ىفو زءاهل صفت دحأدارأولفانطاب وارهاظ نيسح لك ىقءزحءزح لك هحد
 ارظنهرعوطقمدعل |مدعوناب ىأا م اواهدعنوةيطتالهّللا من نمةمعن دا رقأدع ىتاوعرمشت نا ىنعم ا

 ىدعالالاتإك هل غفت ب رعلا تناكواصحل اي دعالءاصحالا ىنعملصأو ىبتنا قاطي هنا مهونلا
 رئاكتلا ةدعلا امناو ه ىصح مهم رثكالابت سلو

 ىنعملا ناكلالاودعبالكلذك سداامنالءاص ةّسالاورمدح انهدارملاواةلطمدعلا ىفةقيةحراص مث
 هللامللك نيولصفلل و لوألا دمك اثهداعأ لاو هل: ةواهدعاودبرتنادارملا وا هودعتالهننا مناودعت نا
 لوقت: ةيدعتللءابلاةلوالادد رن افهنمع-تثملاو ماعنالا ىنععن وك ةمعنلاو لهس وهلئاةلاووريسقتو
 رئاسة جر هنوك-! ىملظعل اةمعنلا هنالهرممذا اوه ملسوهيلعملاعت هللا لصدجواذكب هيلعنأ
 ةيدسءاملاف ىفاشلادب رأن اوءابري_غنمد_ه هنمعن فخ صا نع ةيد رمهخ_سن ىف عقوأك قالا
 ءاصحالا م دع نس هاوقانمال_و ىدحتال عفانم ود | اونهيفةهماعنا وأهيد_سةنت امهدمعت ىعللاف

 دارملاو منا مظغأ ن مهنا نم ل_هقا ل هجوالف سو هيل عىلا_عن هللا ىل_صاد هت هي فتا!نوكو

 ءاصحالاو ةمول_عملا فراعملاف رعأن مهيةمعتلافالا واه وصال هأ وقءافل وانتملا معال | ىعملاب

 دهعلانوك:ناز وحةم_ءنةفاضاوىهتنااددعن 5 لك ىد>ًاوىلاعت هاوقل دودعملا ف نوكي اما
 اهيلع_:رئاملواهءاصحالا مدعف لوصالا ىفرر تاك ماللا انا ىانةفاضالان الق ارغتسالاوأ |
 همس سس بج ست جو و جصمو مس جل حس مسج

 لاتو)



 اولا كلا ا
 قلاب ىأ (قدصلا صصص
 قدصو)ءةاولل ىباطملا | ىدلان ا ىلع نيرسسفم لا رثك أن يني الان وةثملامهك او أهي قدصو قدصاابءاج ىذلا وىلاعت هلال قو!
 تع مج ىأ ه ىلا ءتهللا ىلصد هناا هن ءريسا فنانه ىذلاىدارملا فو( لو هيل عىل عملنا ىل_ددهموهقدصلاب ما

 نايئاو قدصلا» ىحت يه هللاهجر ف نصملا هيلعرصتةاو حوضولا ةياغ وهو نيرسفملارثك أهيلعو إ-وهيلع
 مهكثلوأ) قيدصتلا ليقومالمااوةالصلاه.اغليئاربج وهل .ةوقدعم فداص هنايهيلعءانثل اوحدما نمللصقلا هلدقع

 رظالابهيلا راشملاع و الا هلاالوهىذلا ىدصلا,نمآقدصلابءاج نعم ليقو نوذمؤلا مهو هي قدص هضعب و !سوهيلع ىلاعت

 مومعلل ديفملاسنلا || ىلاثلاب دارب نا هجوالا ىنازادقتلا لاقو ها اميظعت عاجلا دارين هدحاولا لو زمسوأ نو .ةبيمهاعل باتكللا
 مييلعماينالامهمدارملاق كه ىدص ىذلاريسفن قفل :+خاورظن هيفوهرهاطظ لعمل اوافةمالاو لو هيل عىلاعتهّللا ىلص عدلا

 انيدنوأمالسلاوةالصلا || ىذلا) إ-سوهيلعمىلاعت هللا صده ىأ( وهو موهضعب لاقو) هلوةبىلاعت هللا هجر ف ندملا هيلا ا

 سوهيلع ىلاعتهللاىلص | هيقد_ص ىنعموهنعريسغتل اذ هاول ة: مهنالامهمعيلاعتهّللا ىضر سابعنبا ضعبل ايدارملا(هب قدص
 هءقد ص ىواضيبلا لاو اا ىلاهغلب ىأهءلوسرلا قدصانعمملاءملا فو فاشكللا ىفاك هءنمآ

 58 ثدح ن-هع-#او

 مىظعتلل لك الادر_فلا ناالاءامحا ١>ىف ليقو ىسمثنا هقدص ىلع لدي زجعم هنالدسساةداصراصوألزنايك ميلا هاداق نسال

 اذهوهتمأو وهدارملاوأ ||لوسرلالوأ:ةيفقدصلل هيريمض ليو لمأ يلف ييلمتلاب وهوهباتد_كمقلخلا لعج هانعم لاقي

 مركلاٍبانؤرهظأ نمءاح مل_سوهيلع ىلا عت هللا لص هنا ىلعتسل 2 5َتان“ الامذهوكئءاوأءريخأدتسمىذلاو ننمؤملاو

 نا كاف (نيدي”الا) انا أمدق مالسلاوهالصلا هيلع ليث ربج قدص هناواعطقهقدص ىلع هتازحعم تلد قدصب هبردنع

 لحدا سدا ةيقعلا 20 رعد نمره ا وهري_غل مستنالة ل -ءاكى وهن هيدارملا نالهق ىو هل ارمصحو قم هنايهقس دوو

 ىذلان ا ىلع نيرسفما عوج اظفالادر فم هل فوصومرب د مّ مج ءانعمودرغمهظفلف ةصوصخم «#تمادار قال سنا هب

 ا هرخآى اءاحىذلا ىد رفلاوأ عمنا هن الاهذ_هىف ريدقتلا ليهسثلاح رشف وهرماكهوحنو قد رغلاك
 هباع ىلا عت هللا ىلص ةعاجا ريمض هيا ءداعق ىنعملا عورودرقملاب ف صوق ظفالا عور ىنعملاو ظفللا .س< نا هجدلث

 مالكلانالئأ( لو | ضعب هزوجاكنودلا فذ_ك ىف فخف يذلا ل_ص[ىذلا سالواراندقوّسا ىذلا لثكىاعت هاوقك

 00 اوت اردانالاهدارغا زحل ةئيعم ةعاجلوصوملا,دير [نافهدئاعدارفا زك 1 كلذك اكول هنالئاحنلا

 طوس 002
 2 500 ىلعقدصو) حماصونأوة مركعوهئراقلاوذاوشلا ف(ئرقو) ليهستلاح رش كلام نبا لاق
 كتل ليقثلانهمق ديد وىدعس الل وىدعس هنو دص وِبذك الخ قدد حابصملا لاق (فيفختلا

 هلاواك ةقداصةْ ل + ل لاقيفاض.ألاعقالا ىف روكي قدصلاو ىهننا تةدص ه!تلقو قدصلاىلا

 قد_صمو دةةعماضي أ وهو عقاولا فام قب اطمهنلا ىلا هتدسن حيخصو هأس هللا نوريسخأىأ بغارلا

 دارملاوأ هللا هد_جوأث داحملاعلا ىر_هدإالوقك د ةتعيالاعةاوارمأناسنالا لو لق هناك هن

 اة ههل ةز>عمهنوك ل هءدسس قداصونا ىنعملا ل_هقوه-.ءلال:أ_5 ىولاه_غيلبتىف قدصصودتا

 نال 2 قفددمىدلا نههسؤام عمدسيك الان هىلوأس ساتلاو قد_صلا,ءاجىذلا هلو-ةعمر ركم هنأ نكد لد 8

 0 0 ىاثلا لاوةح-سقو (مهريغلاتو) ةذاشتناكو لوا,ماع صرم_ءدالةءارقلانالمدالا كرو اطل

 ىذلا مهريملاقو) ل:ًاقمو هداك نقلاوةبعاج مهلال ىعملاىلا ارظنع_#اوضعبلا ظولدارقال ارظندارقالاوهربغ

 (نونمزلا هن قرص ىلاعت هللا لصد مح «قدصلا,ءاج ىذلاريسقتو نيتءارقلا ىلع ىنعي ( نونموث لاهيقد-دىذلا) هلع 0 ا يك 95د ذا

 وهو مه-ضعلاقو)
 و-هو(هيقدن_صىذلا

 ةداعامد علرهاظلا

 ىردفو ١ لوصوملا

 (فيفختلاب ههقدص

 وه هنادب وي وهو

 لوصالا بابرأ ضعي دع زئاجوهو لوصول ريد": زاعمأ هيفو



 عجوأ ه-ءايشأوهعابت أوىأ(هنعىلاعت هللا ىض رىلعلدق و)هميظعتل 2 وأهعاس | اوىأ (هنعيلاعت هليأ ىك ر رك وأ وهليتو)

 امهتدب ع حاريسقت نأ رهطظالاوهميركل
 ىلع ىدصتل اهنم

 ىض درملا نيب فال

 لبيقو) قس دصتلاو

 (لوقالا نمادهربغ

 هلا ارم *أامابتلجن هو

 ن-ءو) لاح قباس ىف
 ىلاعتهللا ىذر دهام
 تقي ريبج نيا ىأ (هنع

 ةدحوم نوكسف مج
 ريغصتلارريبج ل قو

 ةريرهى أ نءىورو
 ه-نعو سابع نياو
 ناك نوع ناو ةداتق

 ةءاردقلا ىف ام امأ
 قف مع سوتلاو
 نباناك لاق ثيد 42

 كاكرب ىل َذ دسايرع
 اذاىنايث ىلع ىوسو
 ىأرهنا ل يقتبكر
 داكو تو رامو توراه

 ةتسلا هل جرخأآ فلن
 رك ذبالاىلاعت هلوةىف)
 يولل_هلانثمطت هللأ

 هللا ىل ص دمح؛ لاو

 ملسسو هسيلع ىللاعت
 ركذيافىأ(هءاأو

 هراحصأ نعوهنعىوربو
 تالالدلاّن د_شامل

 تادايالاوز ةينتعيلا
 رومالا ىف ةيماعلا

 هن نئمط: ام ةيعرشلا
 هن نكستو بولقلا
 هرك ذدرح+وأس وغنلا

 نيحناصا اك ذدنعناوهيادك أر ذو

 ْ ةونمل وأامبالر ؟ذلاباصخ كح سلتا رال

 هناوقدص نيذلاو ىألوصوهرب هن «.ةمزأب لهقاكهنكل هرهاط ىلعهرخ آى كد ءاوايرابخالاف سو

 هاوةهقثمو لياده. لعلداذاةءاردوةءاور اهنا لاقو نورخآ هزود و ءاحتلا ضعي دع و تقوفو
 هعىلا_عتهشاىذر ناسح لوقو كيلا ل ازئآاموىأ مكيلال زناوانملال ]رن أىذلاانمآ اولوقوىلاعت

 هاوسورصت وهحلعو د منمهللالوسر رتاج نذ

 نولو» وأ أ دقرب دقتِب ةيلاح ىهنولوةبوه-ي هلع” الاي رك نوعن«نوعناملاوكلام نباهاضت داو

 مك لعل وهنعىلاعتهنبا ىذر ركد وأ ةو)ر بد ةّلا ىلا ةجاحريغ نم#ل ا ىذلا س ذحلا ىعفئذلا

 ليقو وهي ءاعىلاعتهنلا 0 ريكو ريسقتك(لاو ةالان ءاذه راق لدقوههج 52

 ءاحىذلاوهاذ_هنولوةب وْنأ 010 ا رتب نللا نوعا قدمو فدصلاب هأح ىذلا

 قس دل ريك الاقدد- صلاهنالقفد_:ءىلاعتهّنلا ىدكررك "ب ىأص .صخت اماوهانعبتادقو قدصلاب

 هنأف ههجو هللا مركى عا ذك و طقوم ره -غهنم ردص لو سوهيلعىلاعت هللا ىلصهّقب كح مهلك سانلا

 ةلملاريسغىلع هيبأنوكو هرغص عمهللاربغل دج سلو اطةرفكم سل مىذلار ةصالا قددصلا ىوسا

 لوأىف ىقيد_صتللوأقيدصتلا ىف هم | اواللامهصمصة2 لبق وههح وملاعتهشبامرك لوب ليفاذاو

 ناوأ ةلصلا نودبلودوملا ف ذحءمزاي هناهل بةام ىلعالو اذ هىلعدربالو دهام نعلوقنماذهوعاقللا
 ردق ىعم مجاظةغلد_حاوانهل اوص ماانال ح 0 رخأ لص عمدستموع َْىد *ةإ ص عملوصوممدارب

 الفءةد_صمهضعب و ه.ءاحه_ضعد ع -جىأع- زول ا ىلع هل ةإصلاوهوحتو قب رفك كلذك فوصوم

 اذاهناهعمل نءوىذاَعلا ل وقل ءجوالقهنم عئامالذاريخالاهجولا ىفراجاذهو ويطل |م مركذايك هيؤروذحم

 زئاح + راق نابل اجمل .زايووكوركيونأ ق دصملاو !سوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلاقاحلا ناك
 قد كل اس رفامهناق رفقلا وفقرافامّمدب سل وقباسلاهج ولا ىفاذه رك ذهناعم

 رغىذلا لوقأ ةلصلاب لوطا نو:لا فذ_<ىفمخفنيذلا لص ىذلا ناىلا ة>احالورماملاغعت
 ريغ ىذلا يذلا نعىنغي ليه لا ىفلاق |ةنيعع ص صةءريغ ناك اذاالا ددعتم هيدا اربالىذلا ن اءالؤه
 ىلأ نب ءاوربزح نبا هسنع هاورىطومسلالاو (دهاحمن ءو) ىبتنااليلقةرورضلل هيفواريثك صيصخك

 َّى رع اهلها ارئاوةد>و مانو كسو مهلا حتي ريجْنب د#وبأ ًاوهونيعباتلار ابك نهدهاحتو متاح
 هد جرت ف ىهذلاهرك داكنوندح لانو وم هريغو ندا باعص تع ىوردباعلا د هازلا رس عملإ

 وهوةئاموثألث وأنين |اةنسةكعىوت وون رشعو ىدحاةنسهنءىلاعتهللا ىد 2 رعةقالخق مدل وهو

 فاتثيداكفتو راموتوراهىأر هنا ليقوريغص:لايريبجهيبأ ءاناو جاجاوبأ هن دنك ل يقودحأس

 ىلا تهل ضر بامصأو لوميلعملاعتهللاىلص داق وأقل نئطتهقارك نبال اع هلوقةف)

 ىأفاضهريدقت لعوأل دع ل> ركرك ذلانيعلعجهرارمآر ك دلل. دس هن وك !ةغلاممهنا لبق( مّمع

 جرام ديعب هنا نمل. قام هحوالوكب رت جررك ذىلاعت هلوقك وهيا عىلاعت هللا ىلصهللالوسررك ذ

 باقلانانثمطاو هريغو رك ذملادحاول !| هيو ىوشس هنافهل كالا رظذ لوالا ىنعملا ىلءهدارقاو صنلا نع

 فلاتخاو ضخ :ءنّدمطم عضوموانط و هذتاوهبماقاذا ولا نأمطالاةيهب رطذا مدعو هنوكس
 نار وه-كملاوتبلةفىمملا ىلءةمدقمةزمه ات ثاك ليقوزمهمت م راجاكن أمطاءزا لهمفهيفةغللا لهأ
 ماودل ىدد> ارارمت الل حواضا رعت وهيهسانل“ سالو. باعلان انة مطأو هرهاظ ىلع رك ذلا

 ىلع_ءاغلاناكاذا ىسدقلا ثيدحلا ىف ونآ رقلا انههسارك ذيدا اركان اضن ادهام نعىورو هركذ
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 ىدبع
 ةنيكلا وناشمل الا بولقتلل لصحة ج لاا لورتدنءوةجر الرس



 ءانف) ا!نههيقاعم اموهد اهكلاب) شاف وهو لاعت ا هصوق ةخس: قو (هلىلاعتهقصوف) (ىناثل | لصقل ل

 لع ذاج ةماشلا نة وقالت :اللغيلبتل ابوأةمالل ةيكزتلاب سو هيل عملاعت هللاىل د هيداهشةداه-كلايدارملا (ةمار 32 !او حدملاو

 |:ج ديهشب ةفأ لك نما:ةحاذا فيك _ةىلاعت هأوقنم زيمو قملانيلامشحالا

 ك77676ئ>ى--[-آ- “١ © ©[ آ ١©آ ©“ ©[ى 2 -  -2لىىىىىي152سا_ بيب ”7”>”7ل2لله©
 نوكيو كرك ديهبلق نمط» نمانلعجا مهللاى :رث دىف هتزاوهمهتلعج ىرك دبلاغتشالا ىدنع

 لركشو للمجففو رص مهتمه
 مهل ١ غيلبتلاب هتمأ ىلعدهاش مس ,وهملعهللا ىلص هنابىأ (ةءاهشلاب هلل اع هعص وقىاثل الصفل | (

 ىعملاو هلمدق“ ”,ىلاعت هادغصوؤ ةحيمعلا خلا ضءي قومه مهئامم 5 أ غيلمتا ممالارئاس ىلعو

 هقصوريمضص ناو ىنءملاروهظا ليقاكمقسلاد ككاو كحاب ةريدج ني بلا ىدحا تدل ورهاذ

 هل وسروهللاب اوخم 2 لا اوةىفاك ديعب هقال_خمهوت ول اوسرأل هأريمدض وهلا ىلاعت هآاوقىف ةرامسملا و

 هلهدوعبلوقلاو هاوسرأ وحبس: يم_ضدوع مهوالهنافالي-دأوةركدهوحبستو هو رقوتوهور زعتو
 ريض ااهيدارملاوة_:ذباعملاىهوةدهاشملا نم: ثمةداهكاوادح دعم هعماوحس ىنعملا نأ ىلع
 هلماركالا ىأ (ةمارك-لاوءانثلا نما اعةيامو )رضح ىنءعده شنوكيواذك ىلع دهش لوقت عطاقتلا
 هحدموهلباءانت لّوالا لصفل ا قدوصقملا نأ ىعي مارك الاوهوردصملاب لصاحلا ىعمب ردصم مسأن وكي و

 هناموهتايح ىف ةماعةجروارمخهنوك واهسنوامسحواتاذسانلا سفن أ هنوكي سوه يا عمللا ىلصهيمذأ

 هرك ذوهير مال هتنراةكدمس اومردتةيقرو حرشنم عشساوردض اة هنوكوماجالا روما ارو رو

 نمهيقرك ذامومهثاي كا .:ًاوممالا رثاسو «ةمأ ىلعادها ثهلعحهللاناأ هدوصقملاو للا طارصلاهنا و

 نالصعفلا هلدةءام ةرباغ نيب اذهمو هلهث.سانملاد ارطّسا ةداه_كثل] ةمعم“ 000 ذم مارك الاوءانتلا

 ىنل ااهيأايىلاعتشالاق) 1 :رقهيلع ف قتسو لقاك ةلباقااةئيرقب صوصخالو مو ءالورار كب الف

 اد_هاشو رماك اريثماحارم ا هللاىلا | عادو ىأ مس الا اريذنو ارمشمهو اذدداش كلانلسمرأانا

 قاهتو سمت صضرغل ل<# ىف هن" الأ رك طنأ هللادعر قدس د نموةردةملاح يلع فطءامو

 كلذفغيلتل ا ىلعادهاشا موك اانهاهرك ذ مئارونهنوك ديباتلالوأ هب "الاهذهرك دق هريغارخآ لدم
 فنص ى أ برضع- .جاعاون أى أ(ابورضةي" الاهذهىف) -وهيلعمللاىل<(كيلاعتمتلاعج) لاق

 ةرد ”الاسهرنم) هل امممةمدس اةمارومأ ىأربظ: رهو يتلو علان ١ برضو برد عجوهوأ |

 اك ةرثالاو ىونعملا ماقملا ةلزلاو ةمترلاكى مهو ةببر عج حقك مضب بدر (ةحدملان هفاصوأ ةلجو

 قعتفلاب هرب . الا وانه طع ءطادك تينا ًّئ اهيلب ةلمهمءارمت ةثلثملان وك سو ةزمشلا مضب ىتعملا ىف

 ممارسكيةحدملاوهدار ةنالا وْئدلابدا دبت_الاءاثلا ناكسا عماشرم .كوةزمهلا مضي 0 |او ٌةزمملا
 اعلا نوكسوهرسكولوالا بورت الا لمقو ى- .,ةناحدملا تاق ملا تحةةاذافنسحلار ك ذإاو ءانثلا

 هور رئاذك دارقثالا هبامامسانوكي وئئلابدارقثالا ىوونلاهرك ذاكح_صقالاوهو امهحّةشبو

 مضلاب هنأ هحولاو كل ذك سمأ ومل-_سوهيلءهللا ىلص اهبد رفناةصوصختارومأةن" الاؤنأءاضتقمو
 ىنعي هن صد ىنعم ىلع فاصوالا لمحت وأ: ىفوأ ركذلابدارفالادارملاوأ سوماقلا فاك ةمركمملا
 دارفنالا,ترمسفن أو ا و 2 وةمرك-لاب ترسفاذااهغأ
 هلاقاسعلي وامل جاتحيف كل ذك سياو ىلسوهيلعىلاعتهللا ىلههصئاصخنمانهرك ذامنأ ىضتقا
 كيانثجوديهثب ةمأ لكن مانثجاذا ف يكف ىلاعت ةىللاعت هلوقب هض صارتعا قح ارش هلا صعب هيفاوعس ذقو دقو

 هلوقةوادم يشءالوه ىلع اندحو

 هقصويىأ هيولعتيأمو

 ردامتملا واهم نال

 ةداهشلاىلا عجرتاهنأ
 ىسعل اهنأ ا

 لاق) اهدعبامعنيبملاام

 ىنلا اهيأاب ل هللا

 ) ًادهاش كائاس هرأ انا

 ميلا تثعبامىلعىأ

 مويدكتو مهقي دصنب

 موب مهلالضو مهتادغو
 هللاد_.هاشوأ ةمايقلا
 ادهاشموأ ةيئادحواب

 (ارشبمو) ةينادمصلا
 ةيلصولاوةنحا.نينهؤللىأ

 اردكدم ىأ (اربذأ و)

 نيرفاكلل افوثو
 لسعلوةقرغلاوةقرحلاب
 ودمع لودعلاهحو

 ةلداغلل ةأعارعاريذن ىلا

 اذإو ةرامعلا ىف نئفئوأ

 ىنحعملا عماربشب لقيم
 اهمامو(ه الا) مشدم

 ىلاىأ هلياىلا ايعادو

 مد ب.حوسو هيرار دالا

 هرمايوأ همسي ىأ هنذأب

 مدق:ام ع يجتديق وهو

 يك اهدحو هةو_عدالال

 ىواضيبلا نم دافتس
 احارسو لعأ ىلاعت باو

 نم هرءاضاسإ ىأأ رغم

 هيانعل ا نيعدنى 34+ هيامدعب ىأ(ةنآ الاءدهقد هلىلاعت هلنا ع ) الدفا نءهب اخس امهووت نهى لل ,وةلاهجلاتاملظ

 ةرئالاؤةطوصخغلا ب رملاو هارب ا دع نر عجمان عتوءار مح رم هلآ تير نم «اافانص واعاونأىأ ابورض) ةياعرلا لإك هلق ةحتو

 نينحت :ةلابىوونلالاقو سوماعتلا ىقامىلعةرث املاك هر و 1 ةمركملا مضلابةرثالاوهريغىلعهب ص د |مسف امرمسك- !انومضلاب وةك رحم

 تلقرملاتحافاذاو نسا رك ذلاوءاننلا ىأ للا مسك (ةحد ملا نم) ةريثكو أ ةلهانو عت هلعجو ىأ(فاصوأةلجو) حصفالاوه



 اه؛ ىلاعتشاىأ(هلءفل) حدملا
 ب أ ا يا
 ل !دالورش لا لهأ عرج ىلعةراشالا لمحت نأالا مهلا مهيلا ثوعبلءالوه ءاوقن الاد ءهشءالوه ىلع 2 رمل هتاذل ىأ

 نمىهوى الا هلوق نالت لوالاامأ هل4-حواللاُو ةبلأَو باوجلان هرك ذامناى الو ىبتناه يف 5 (ةلاسرلا يغالبان)

 هيىلاعت هللا هل سر امم هغالب اب ةمالا ىلع ةداهشاهناب ةداهشل اريسغتدعب .هنالق قاثلاامأو انهما 0
 ىلاردصملا ةفاّضا

ريغةكراشمم هومبافيك هاصع نا ةراذنلاوك لذة هعاطأ نا ةراشبلاو انا غالبأب هل
 ىذتق, امم انهو كلذ ىف هله

 (مهضالبابهسفنل هتمأىمادهاش هلعفل)لاقف ل صةكاذلف ىلاجا ثيدحاذهو ىدنءسح هنم ل ةاعمأم ! 1 م

 هنأه:هبحعأوىناثلا هلوءقم(ةلاسرلا] مهايا هغالبا بيس ىأل والا هاوعقمى ا فاض هردصم هل |ءذه 86 وز

 ىرشخعإلا حرص لدعلادهاشلا ناثو هاك: كلل 3: يالطت# او قالوبقمئأ ةوقبا رست ١ و مر عى
 لاقو مسوهيلعىلاعت هللاىبص(هصئاصخن 2( هسغنل مهياع هتداهش ىأ( ىهوز) ىى .منازاع ةداهتلاف

 هريغنال سو هياعىلاعت هللا بصه_كئاصخ نمةروك ذملاةداهشلا تناك اا ىلا نما لضافلا
 ةمأ لكن م انئ+اذا فيك _ةىلاعت هلوقىضتقعوداهشاذناكناو مالسلاوةالدلا مويلعد ايمن :الا نم

 هليا ىلص د هداه_ثالا لة :ال هداه تو ةنيملاب ىلاطم هنأأل ا ادمهثءالؤهىلءكبانثحوديهشب

 نحف مهمالع بلكلاب ,انريخأ هوهيلعملاعت هللا ىل دهنالهموتل خيليتلاب ةلدتمإو أسوهياعلاع

 نيه كنلفالو تانك وسانلا ىلعءادهشاونوك_مل ىلا«: هاوقب اذه ىلا عت هللا نيب دقو كلذ ,دهشن
 كلذ ىلءدجاّسف انامزا رخ 1انك ن اواناكمالوأانل جو هيلا عج ىلءةداهشل اهتكرمب هللاانالودقف

 ةنيدلانودب ةمالا ىلع
 هيلعهصئاص+خ نم

 ىأ(مالسلاو ةالصلا
 هريسغ لعحمل ثيح
 هسقنله سعت ادهاش

 ءايسنال ا ناه هتمأىل-ع
 خالسلاو ةالّضلا ماما
 كيبل لوقف ةمايقلا مون مالسلاو هالصلاد لع حونب عدلا لو هيل ءىلاعت هللا ىلم هنا ىراخ ءلاقو مهغيلبت مهتمأت دحجاذا

 كار نه هللوقبف ريذن : نمانان امن ولوقمك ٌْ اد له هتماللاةيقرعن لوةيف تغلب لهلوقيفبر 7 الاودهُتف لا

 ةداهش ةء"الاهذ هى ةداهشلال ةوثددحل |نودهثيقهثمأو سوهمأ عىل اعن هللا ىلصدهم ل مق ا لا اا 2

 ةالصلا مهيلعءايمنالاة ب ةبلةسنلاباذدب ,أهصن اصخنمىه و مهقي اء ماللاوةالصلام مقتل 1 ءأوهو هد 1

 هيفام_مابللا نعلوالا ل_صغل |ىفرعدقو كلذب مهيلع إو هيلعىلاعت للاى صدهةداهشا مالسلاو 05 مهعأ ا لا

لخو طمخانههح رثقو ىستنا ص صخعال ثيحهحجولاوهوةددعتم تاداهدتل اهميمعتا لوك 3 0 -ِه 1 ١
 ةحاحال ط

 َّق عب هللأ راما راذنالاو عاقل عقل ففي يسماأك هب دى (هتيصعم ل هالاربد :وهممءاطلهالا رشبمو) هيأنل 3 ل 9 0
ظي اى ابخالا ريش لاو هنمرذ<امبمالءالاو في وخ لاو كلا 7 هللأ ع بق ع م

 صخثاولاواقاذلو هر ارو رهل

 1 كيأ+

 ىريخأ لاقولفهرورسرهظأ ىذلاوه هنالمهوأق تءىدا 0 ؛أهدبعل
 ةيخق لوقك متل |ىلعفملأ [باذعي مهرش .ةىلاعت هاوقامأو حمصلاربش ات وة وةرمش هموت اود

 شحاؤاطخهيفو ديدحلا حرشلا ىفاذك ءانعمدض ىف ظفالالامعمسا. نمزاحمو وه يجو لرص مهني

 ىلا ايعادو) اهربغىفهدحتالكن اقىواذدملا ىلعان.ثاوحىؤ هرظنافهقيقحت تدرأن اؤهرحم هيث عدل

 امد سومياعىلاعت للاى ضنا ىأ لاس ةالابلط ىهوووعدلا نملعءاف مسا ىعاد( هتدايعوهديحوت

 ةوعد حامصملا ق لاق هندامعوىلاعت هننامالاو كن ؛ مشلاقنوىلاعت هللا هم ادحوداعمءاىلا سانلا

 ماعطالةوعدلا ل_صأن ا لاق ن مف هلابقا تماطو هستيدانا دي زتوعدولاو ول ابهيلا ت ابنا ىلاعت هللا

 هللا اودبعيلالا اورمأاموىلاعتلاقاذلف صالخالابالا متيالو هل عوضا وهللاةمدخة داغلا وس صو
 هللا هجر ف خ_صملا نأ ليقو بمسالب عال نديلو ع زر رلانهدي ولا اريسفتو نيدلا هانيصاخم

 هتاغصنمهىناميالا ب امو :د_حوتو# :دوجورأر الا ىلاع اعدلاههدارب هللاىلاءاعدلا نأ ىاراشأ

 ىنءعئحو هتنوعكالا قا يال معص مأ هنأ ىلا ةراشأ هرمم م :ىأ هنذانهل ]وعد هديةوهنع يسر «بكامو

 دنا ردنالا توعنأ سفنل ناك فوىلاعت هلوقومللا نذارالا دحأن مهب نم راضب مِهاهو اع هلوقك معلا

 باك ىف مالا دبع نيزهلا هلاقام هيف ىرةحتلاو حقنمريغمالك ا دهزوقأى من | هه .ةونوهملعب ىأ

 ةداهشب انيك زفات اند

 هدم انلاعح كللذكو

 اهبىنكو هن الااطنو

 عاجالان وك ىلعاماح

 ل-هالارمممو) هروح

 باوثلاب ىأ (هقءاط
 1 هالاربذنو) ميظعلا

 باقتعلابىأ (ةيصعملا
 هدي>ونىل ايعادو) م الا

 نيدلانمىأ ا
 ىحمدلا لصأ قو موقلا
 ىلع هنذاب هللا ىلا امعادو

 هريسيتيىأ ةبكالا فو
 هلمهساو

 ا

2 



 طارص حلاوراضب الار ون جارسلاروتب دعاك ىلا ىلا ه.قاخلا ىدةريئألوهحما ةغيصب ( حلل هءىدةييإاثدضم ىأ (اريثمأح أ رسو)
 نءةياور ضايع ىنذاقلل سما ىزاج# الاق ةدحوة ةيقرذدي دشن و ةلههم عاقب (هللا هر با عنب .عونأ خيشلااذثدحإ مقسم

 ناتعنيدم سهلا دمءوهىفاسملتلا ١عه لاقاذك وى. تن | با عنب د نب هّللا دبع نيد # ىلأن عىو ربامعاو باتعنيدمم
 ىقىخاقلا هكنم عه

 سلادنالا ىلا هتلحر
 ىنالقسعلا لاوو ىمهتنا
 قسادنالا دمتم وه

 دم نب ندحرأ ادع هنامز

 ةمزال-لاورايثتاوةمي_ثمالا عقيالن أن ذالا ف بلاغل انإل هتداراوهتتمشمهللانذأن أ نآرقلا زا

 ىلاعتمللا ىضو سابعا لادوابل اعرعالا ةمي_ثمهمزالب رمالا نان نب وك-:لارمابوأزاحلا صن ةياغلا
 ءايشالا ةلوه_سهمش ل يثمتل از احم نموهو نك هلوقو هللارعابهللا نذابمهوم زوق ىلاعب هأو ةىف امهنع
 ريسعي وهدي رباميق هنردقو هّمِم_ثمذوقن ةعرسل اميهقت اهب قطانا اىلعةملكلا امذهةلوهس هبرد#»

 هليهست و هريسيتب ىأ هنذابةرقغملا وةنحلا ىلاوعدي هللاو ىلاعت هلوق فكل يهستلاو ريسيتلا ن عنذالاب

 انهنذالاب دار: نأز وح ىرشزلالاقاذإو ذاب تد_ءقو تمقالو فذاد هتوعدلاة: نأ نسالذا

 هنىدةيارينماحا رسو) ىوتن ا ةمزالملازاجم نمامهزلاكوهتعاطب و اناةرعان ةرقغملا ىلا وعدي ىأرمالا

 نءىورعءايلا مومضملوهجئامهالكو هأرب وطو هييشالاهجوىلاةراش أو هوهيىدج ىورو (قدلل

 ةااهىلا تاماظىف هدىدتج مس وهيل عىل اعت هللا ىل_صدناوهرع_سفت مدقو ىل اعتهّللا جحر ىفنملا
 ةفصريغاومسأنب امام مالك لبا ت اقص سمخ هب 'الا هذ هى ىلاعت هللا هفصودقو هراونأ نمسنقنو

 لياوومهاذاب تالامملاورافكلل اةىبامم نعى ابرادنالا لياووري كمل اىل-ضقل ايبنمنموما ةراشنم

 ناب قي اناهرب هللا هان أ نم نالدب رهافتك الايرماملا جارسلاو هلع لكوتلابمالايهريسسيتب ةوعدلا

 نينمؤملا ريش هرمآ هنال نآرقل اىنةيآىحرأةياال ١ هذهىلاعت هلنا هجر ةيطع ني الاقودا نهرو شكي

 تاضور فتاح اصلا اول_عواونمآنيذلاو ىرخأة آ ىف هلوقبل_ذقلا ادهر.سفدقوريمكللا لضفلاب

 نيعلاعتفي (باةءنيد جوبأ خ.يشلاانةدح) ريبكسلا لضفلاوهكلذ مهردنعن زامياممهتانحلا

 هنبأ نم عمس ىبءلدذالا
 رثك افةياورلا عساوناكو
 دج ني اح نعودنع
 امهريغو ىريارطلا
 نمة_ءاج هلزاحأو

 نباىكم مم رابكلا
 ناكو ىرقملاس لاط ىلأ
 تآارقلابافراع_ اعنا
 ريكقتلا زم كلارك د
 هقفلاوةغللاو ةيبرعلاو
 ادهاز اعضاوتماع رك

 نيرشع هنسس تاعو
 وبأ انثدح) ةئاسنو
 (د# نيمكاح مساقلا
 نينجرلا دبعْنياىأ
 فورعم ا ىميمتلا اح

 ًارقدقو ىمليارطلا ناب
 ىاسغلا ىل-ءونأ هيلع
 تارع ىراخبلا حميع

 قو+خيشلاو تتعلاريثك ىععةفص نم لوق:ماعةدحوهءارو فلأوةيقوفلا ةاذثملا دب دثتوةلمهملا

 فخصملا خيش ا عنب نجرأ اديعوهو رمت معلا ةدافالىدصت نملك. مساف رعلاقوهو لهكلا
 نيد# ني متاح مساةلاونأ وهو (دهم نب متاخ مسا اوبأانثدح)لاةةنسن ونا معبس هلوةئامسهتو نير عةنسىلوالا ىداج ىف وت ثيدحلا ءاماع نموهو سأدنالل هتلحر فهذه عمسملاعت هللا هجر
 ىراخلاه.لعأرق ىناسغلا ىلع أ ذيله ىسلب رطل نسأي فورعم ا ىميمتلا متاح نينجرلا دبع

 ليعم سا نب سرادو غابدلا ني رو رسم نبأ نعةيقي رفاذخأ ى :رفاغملا اخ نيد # ني ىلع نسحلاوأ
 ىأ 0 امتدح 73 3 1 0 : , : 0 ١ فاقب ىساقااوهءاهصأتاقث هلاهطم_ضةمعلا ةءاهنىفهبثكوارب مرض ناكو ناوربقلاةنيدعةثامعبرأو ثآلثةن_سوخ الا عير ىفقوتوةثاسعالدو نيريشعو عسب رأ ةنسدلو ظفاحلا دس نب ةزج نعرض؛و

 72 لا ََ املا وهو(ىزورملادب زوباان:دح) لاق سباقلا لهأ د مهتما .عد_ثد ناك هعوهمعدي فرعهنكلو اهنم 9 00 نب 0 نكيملو سلب |رطو سقاغس نييبرخملاةدلب ىهو سياقلب_.نءانوةا مومو ل

 0 هَ 00-- 0 2 7 . 0 3 | و( . روز. ةكم رواج هممظعو هتلالج ىلع عمم ادب اعلادهازلارب رحذلا مامالا دم نب هللا دسبع نيدجأ نيدجت
 ىلا قل( ىساقلاا مونوركىونودي ز ىأ ةلالك هنعةياورلا لجأ ىهوىريرفلا نعىراخبلاح.يهعبدا دعب وأ رب دحو

 نالىساقلا ليقاسعاو
 هتماع د. ناكدع

 قوت سدا لهأ ةدش ْ

 ةقورعملاّةدلمل ورك هتبسنوةروهثمهتج رتو ةاالثونيعبسو ىدحاة:دسحر ردع ثلاث ندع
 امها رف ىورعلاةءاهرم_غوتامثلا و سامقلا فالخ ىلع ىازل اتدب زسانلا ايلا بسناذاو
 ةزو>ر أ ىناذه ىلوةفئاطللا ندو

 مامالاد## نب هللا دبع نيدجأ نب دهتوهو (ىزورملاديزورأ امنث دح) سنو: باب نةدوناوريقلا هند / َّل | لت ( ١58

 ىراخبلا ع يمعب دادغسوا بث د>وهكع رواج 14 |لاوهممظعو هتلالج ىلع عم ا د,اعل ادهازلا ىقدملارب رحنلا ققغاع راملا

 ةثامثلنو نيعبسو ىدحاةنسورعىفوندي زىلأةلال<تاءاورلا لجأ و هو ىريرغلا نع



 ىربرلاميهارب أن برشب نباص نيرظمنباوهو سنويك لادبالاو ٌرمهلاب ونيسلا ثياب( فسوب نيد هللادعوب أ انثد_>
 نيد« نمىراخبلا ميج ىنعي ناكل !ذ_ةههعام_ىناكىدايللكما ارمص:ون أ لاو ةئاُم

 تءمسلاةهناىورو ى.#ذ|نيةئامو نيسنو نين: اًةنس ىراخ دب ٌةرعونمتئام ونيعب راو نا ةئسربرقب ةمنيرم ىراخملا ل يعمسأ

كي ناساردك هني دمرب رقو نعت ست الث ىقرب رشد ما
لا حذو اهدةقيوأءاغل ارمد

رثك ارسكلا ليقف ىلوالاءار
 رهكشأ حافل !ليقو

 حيفعااو

 ةعاجوةوزخنب او ىذمرتلاهنعىوردقو ىراخملا ليعمسا نيد # نلادبعوباوهورك دن نأ نمرهظأو هو ىراخسلاانث دحلاق

 ا هرصي ب هذهفل انو هعرووهنيدعمملاعلادارفأ نماد بتم هقفل اوثيدحل ا ىفااظذاحة>>اماما ناكوهنم هسا قاشتلانا

 فور صم نيدلا مسكي ( نانس نب د#انث دح) نية ئامو نين ةةسرهظلادعب رطغلا موتاموهمأءاعدب ه.لعىلاعهنلاءدرفءامصق

 ١5 لهابلاقوعلاركب وبأوهو عونممو
 َّك وكسو مالح تفوءاق 3

 حافأو أ حلافريغصت ةيددك
 نامياسْنءاوهو ا_جرع

 عقاننءىور ىودعلا

 ةعاج هدعومو ريسقو

 ةتسلاةمالا هلجرخأو
 نباىأ (لاله انتدح)

 ىلنأن بلال_هوهو ىلع
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 ليشاللللا ىلعءالمالا ف حا

ع لوادتملاو ةداحلا ىلءايرحءاملاب لصولا ةااح طمضلا
 لك_ٌثموهوءايلافذ>روهشملاوةنسلالا ل

 ىلع

 نمريثك ق هب وةيب رعلا

 ١ لهأن مريثكلوقب ةيلوالاب
ااعرولغوملوةيمرعلا نم فرظتسانم

:- 

 اريك ىلاععت هلوق ىفاكةعبسلااءارقل | نمدعأر قاوم وبقاعتلا نم

 نرلاةناؤدانالاو قالتلاهمثيدارأو ني'14|ىفاهفذح ىلءر وهاو

 -ىقف الخال صوقنلانألصااو
 اضلاوأاصعلا لءاحوأ نا._صعلا سكت رع ىعكىصع

 اعرصةقاىذلاوهو باوصلا فالح

 ءل اوصاعلاوبأو صاعلا مهوربك الإ

 مسأدقوةنست رشءىدسحاليقوةمثعءاتنثانسلاىفو رع

 (حيلفانثدح) هجام ند اوىذمرتل اودوادوبأو ىراخم اهةعىور ىرصنلا

 سايقلاىف عىورعبوثلاو ه: ىبانالا ىف ءاحىزو مو
 ةرمنبت م هقحصمنمىزاخملاعمسر وهشملا ىربرفل اوه (فسو نيد هللا دعوبأ انت دح)لاق

 ءارابيلتةدحوملاءابلا نوك_سوةلمهملاءارلا حئتفو اهحةفوءاغل أرمسكيرب رقوهاودوىراخسن ةرعو 7 رش

 نيثثامونيت النو ىدح | ةنسدإوةرو هثمهتجرت ظءاحدهاز عروةقثوهو ىراخ ىرق مة رق ةلمهم

 اقتشم سياوزيسلا ثاثمىم>عأ مسا ف سو: :لاودنمنيقب رشعلةئامالثو نم رش ءةنس فوتو

 مامالاوهو(ىراخيلا انثدح) لاقفس و.ىلعاهسأايىلاعت هللالوق قهظفل كلذ قذاو ناوى سالا نم

 هقيلاتو ه-تلالج لع ىتفتملادهازلا عرولا مامالا ىراخملا نعحلا مهاربا نب ليعمسا نيد اظفاحلا
 مكن رخةيرقب ىفوتوةثامونيعسن و عسر [هنسدإو رو هشمهتجرتو هللا باك دعب تدك |حصأ

 لاعأن

 ركبوأ مامالا قوعلا نان سند وه( نانسنيدجمانةدح) لاق نية ئامو ني_سجنو تس ةنس ىراذ

 ءاحو مالوءاغي( سيلتا: ةدح) لاونكسأ |باعت ا هفءىورو حيلقو مراصن بر برحو مامه نعىورب

 ريغصت حلذأوأ حاقم هريعصت نوكي نأ ل متح وحالفا ١ نمةم_ُثمةفص خاذ هريعصت ه] ست ةلوهوةل مهم

 وهوةثاموزيةسو ناعةنس قوتك لل ادبعهمساو نيذح نو :ريغملا فأن بناميلس نب حسيلقوهو مخل

 تبنكل اباحأوهنب اهنعىورو مهريغو عئانوديعس نب ٌةرمْصو ثراها نيديعس نع ىور فدمىودع

 ريثك هنكا قود_صر>> نب اظفاحلالادوىوقلا, سيل هنا قاسنلاو ”احونأو نعم نيالاقوةتسسلا

 نوميمىلأ نب لالهوهو ىلع ني لالهوه (لالهانثد->) لاةلاقءادمتعاناخي-كانك-اواطلا

 تبنكل !باحصأ هاج رخاو اهه ري-غوعيلؤوكلامم_دعوةمل سىأو راسإ نيءاطعو سنأ نعىورب

 (راسي نيءاطعنع) كلا دبع ني ماش هةفالخرخ [ىفتام ىدقاولا لاو ساب هءسءل قاسالا لاةوةتسلا

 وأن يعشسو عب راةنس قوت نيعبأتلا رابك نمىفدملادوبأ ةإم-هملا فق نِمسل او ةيتستلاءايلا حجب

 هللادبعتيقللاولاضي أد: لا|ذهريغي ريسفتل |ىقهحرخ أ و ىراخبلاهيدرقت ثيدحنلا|اذهوةثموثالث

هضعب زوجى اسملتلا نيا لاقدر وه-شمورعوأاو (صاعلا نيورمع نا
 اذههللادعو أهكرتم

يلا هتباتك ل ءىوونا ١ هلاقكروه# ا وهن امك قفام>ا
 وه لهأدنع حيصفل اوهوع ا

 ْ امج !لنونملابماللاو فلالا هيفامممسش ب رعلا ضععيلةْغا هنا هراكثالدجوالو رك

 ١ افقووالصو لاعتملاءايريثك ناتيثأدق»ىبتنا ههمشو لاعت
 افقوالالصوءايلاتاشاقريثك نءااتفاواشرووهتنعف الخ

ل-هصاعلان اىلعمزلك ااا اوهتاساو ل عافلا هءاقدهمال ؤذحز و
 نمل عاقل امءاوه

 هيقءايلاتاس ادنمحو نامل! !ذهنمن روكي الق نمعلا لتعموهوأ اهممير

سس رق نم ص اعال و ف ى>-ال اق لاقثي>س ىهاعل |بح أصدي
 سم-.دبعنية.مأدال وأ

ةلوطملاس تكل اق ةروهشمهلل اديعةجرتواذه صيعلاونأو صم
 هيبانيدوهنيب ليقةروط_سم

 باكل باهت أ ةيقب نعادرفنم ثيدحما اذه ىراخبلا عيرخأو هيب أل دق ْ



 تلقةخسىفو(ثاقثإ)لاقثيحهنملْضفل اونأىداقلاهتاشىذلاوهو عويسلا قامييئاثوزيسقتلا ىفامهدحأ نيغضومؤةمسلا

 ١107 ىريخأانتياور ىفعةوىاحلا لاذ( لسوهيلعىلاعت تلا ىلصهّتلا لوسر ةقص نع ىفربخأ)
 ل

 نسل ا|ىق هس أنسب وهند ناكى احصل ادباعلادهازأاىمهسلا ىثرقلا نجرلا دبع ءوبأ لاقي ودهم وأوه

 هللاد_ءعكدملا ل-هأ :لوع سوهيلعىلا_عتهّللأ ىلكناك وهمنمتنبةطد رهمأوةنسرمشع ىنثا

 ع | ىلص ىنلا نعكي اورل اوةدامعل اريثك ناك و هدبأ لل.ةةّئلا دبع لسأ هللا دم مأو هللا دمعوبأو

 ةربرهوبأو تنك ناكهنالدو:ءىلاعتهللا ىذررب رهىنأن مةياوررثك اهنا ليق ى> سوهيلع

 هشداانكسةرنرهوبأو ليلقا يل انودراول اورصمنكسهنالةريرهىناكهث اوررهتشن ملامئاوتدكد

 نوعب_سو ثالث هرعو نيط دقي قوت ةروهشمهدجرت ليصفتوةهجو لكن ماهنودصقي نوملسم او
 هبمذ حالصلانبالاقو ىلوأا تابثاواهتودبوءايلاب مسرب ىصاعلاو رك دينا نمرهشاهودأورعوةنس

 هيقام اوهبشبرعلا ضعبلة غل هنافهرك_:أنإهجوألواهذذ<فقولا ةلاحىفوءارلاب لصولا ةلاح قربثك

 رغىذلاوهوولاعتم اريبكلاةعبسلا يف ئرقاهبو نب ونّلاوماللا بةاعتل نونملابماللاو فلالا
 هللا ىل_صدهللا ل وسر ةقص نعيىف ريخآت لقق) مهد رلا با,قهورك ذكرك: ملاهوصخةاحنلا ناركفملا

 فوصواهناب اولا ىفهاوةليلد.ةاروتل اقةروك ذملا [سوهياعمزنا ىلص هتقص ىنعي ( وهيلع ىلاعت

 هرأحرصم ةواك ةءلوصالاد_ءاوقل !نموهواءمضوأ ةحارص اولا داعي لاول ا نافةار وتلا ىف

 هللا بص ىبنلا نعرب اك اض.أربخلاهنعلوقنإلوهنعلووثلارمالل ىدعتي ريخأو ةحرمتلاةءاورلا ىف

 لمبقال ةءاحالف ىدنءهرفةبشالا ماذه وعامل ادهش دعت لوالا ٌقروهكلاناك ناو مسوهياعملاعت

 افاعض ومو امعافثاكف ربخأ ىأ ف شكلا ١ ىعمدتم ظل هنعالدب ريد :وهوانهابم ىدعتاكاهن ١ نم

 اظةالرظن هنا ل يقاماذكو باوصلاٌةداحن عجب ا تعدتعا لا ىلا ىنءمهتيمضت حصاالهناوةار ودلا

 ىلاه:هللا ىضر هللادبعلاىأ(نآرقل|ىفهتغص ضءبةار وتلا ففوصولمناهنلاو لجأ لاق) ردت
 نالابيذةروك دمىهمنىأ ل حأ ةارودل اىف لسوهيا عىل ا عتهرلا ص هةعص ن ءىريخأ هللا ناهنع

 مالعا و ريخملا ىيدصتل ىنغملا فاك لحأواريقةروك ذمملسو هياعىاعت هللا ىلصهتفصنا ىذتق همالك

 لعب ءىتالوريخلا قي دصتل ىه ىذرلا لاقو ماهفدسالا فدنم ن سحأ منو ىيدصتلا فهنمنسحأ

 وهو ىمضريخدعب هنا لقاك اذه لعمحولاةءاجو ىرشتعألا نعل وقنا وهو تلطلا دا
 وهو ىنا شب سدا هسفن نعري_>ىددصتل هلع>وأ ماهغتسالارب دّةناماود اروثلا فق فوصومهنا

 ري-غلا قيدصت هيف طرش نمدنعلو وموهو باكا فرح من ىنعع لجأ لاةثيححارشل اصعد ىلع در

 وأ رك-:مريغلئاسلانالهعانئءللال لاول لنك ا اوهللاو هلوقيهقدرأ ا زلوهسفن ريك قد دصتوهوأ

 )8 .إ «ت).٠

 عطقيهناالا ثيدحلااذهىفكسلطل ادعبا ومب ءرك ذي واهتم ن سحأ ماهفتسالل ىف عنو معن نم نسحأ
 ماكحالات ابنا زاوج ىلعءاني أذهو كوحنب ثد دا حدصتالو ثد دسكلاب ّ ود حوت لقاك عارملا

 ةهارك الب فيلحتريغنم فاحلازاوج ىلع لولدهللاو :اوة ىو ىنغملا حرش ىف ليدفتهب ةوةيوحنلا
 ىهو لو هيل عىلاعت هللا ىلص سوم ىلكلزنلا هللا باتكل مسا ةءاروتلاو ثيداحالا فا ريثك در ودتو
 | هللاد_.,ع تاقناف# هلعماذ-ه للي وط مالكا هانعم لصأ و اهنزو ىفوةب رعم ل. ةيبرعربغةماك |

 ىلاعت هللا لص هنا لور ةهص نع

 ملوهاروشل اى -وهيلع

 ل ىنعب ىذاقلا انههرك ذب

 ىأ(لات)قايساميقهرك د

 منىأ(لجأ) ورعنبا
 هلوق ناك-5 كريخأ
 ى_مل انمضتم ىنريخأ

 ىلع نرختالاوأ قرض
 نسسح ا وهام

 ناو ةرايعلا ىف بدالا

 الو انهاضي أرمالا ناك
 نود سامتلالا نيكح

 (هللاو)رابجالاو كح

 ني دكل ادردرو 5

 ىراص:لاودووبلا نك
 فوصولهنا) نيك رشم او

 هدفص صعس ةاروّدلا ف

 راعشاهيقو (نآرتلاف

 نياتكلل ظفاح هنا
 نآر-ةلافدجوامناو
 هزاحعاو هزاحيا عم

 هريغىفدجو اك ٌ

 واءوخوةاروتلا نم

 دو_بيلا ناىلا ءاما

 نههناهص صعب اوقدح

 هيفاءماوريغوأ ةاروملا

 ناف ىلا لاقهيناعموأ
 لاؤسىف ةمكحلاام ليق
 هللاد_علراس نيءاطع

 ىناادقص نعورعنا

 مسوهيلعىلاعتهلل ىلص
 ىشرو ومهومارودلا3

 ناك هنال لق ىمهس

 رازبلا ىو ردقو اهظفح
 ةعيف نيا ٌتند_ح نه

 3 ااا ا ا ل ا ا ا ا 22 2 2 1 1 1 222252222225252 22202022 يي

 سانللءافث هيف ثيحنآرةلارربعم للعلا نارهاظا اوىمتنا امهأرقي ناك-ةنآرقل و ةارودل !نيياتكلا اًارقن لاّقؤ سوهماع

 ناقيالا لهأ ىلاةمستلابناقنال اماعؤر ونامهتدي عما ناو كك اهدالا نمىلغأ و ىلعأ هنابراعثاون اال ةوالح ىلا ءامعاو



 نموردقم _أح (ادهاش

 ) رذنوا رشمو) فاكلا

 نآرقلا ف صوصتماذهو

 قروك دمهانعملل_ءلو

 ىأ(ازرحو) ةاروتلا
 (نييمالل) انتفاحوأ اظفح

 مهاراهتيادهمهعتعىأ

 نويمالاوهوركم لك نم

 ةءارقلاو ةياتكلا نسال نيو تيعو ىلا مج
 رده لا
 امهنو:دكال اوناك ثيح

 ىنعلااذهو همأه«دلوأك

 ناآردلا نم داقتسم

 ىذلاو هلا يح

 الوسر نييمالا ف شعب

 لاول

 ةميدقلا تتكلا نمهريغوةاروتلاوءاروتل !ىفاع هلاوؤس كاتي الق فرع ىثرق هنعىلاعت هللا ىذر
 ىف ىلا ناهربلالاقو ماك بةك.وأ رقي ناك هللادمعز |تاقء«اذههحوافهتءارقزوحتالءاهقفلالاق
 نانهو نءةعيف نباثيد-> نمرازيلا ىو ردتوةاروتلا ظفح ناكه_:ءىلاعت هللا ىذر هنا ىنّتقملا
 انمسىرحخالا و الس ءهبدب ىدحا ىف مانملا ف ىأرامهنعىل عت هللا ىذر صاعلا ْن ورعْئهللادمع

 ةاروتلان يب اتكسلا رقت هللاّقف مل-سوه-يلعىلاعتهللا لص ىنلل كلذرك ذعبص أ اهافامهقعايوهو

 حرصناو اهتءارق نعىملااماو ىمتنا ىنويش ضءبثردحلا!ذهرك ذامهؤرقي ناك نآرقلاو
 هللا ىضرهباععلا نمريثك-ل !_بوهيلعىلاعت هللا ىبص ىنل ا نمز ىفهعوقولهقالطا ىلع سدا ءاهققلا هن

 اماواسلاغتشالا نهنةو عديت وام فر اوخو نم ايمي نعديق هوهقراكستا ريغنمممعىلاعت

 نع طسد رماد قامو مجرلا _صقىفاك اهةههورك.ن اا ميقمهمارلالبلط,دق لب هنم عنميالفدريغ

 هللا لص هقصو نا ىلع: لالدديف و نآر لا فام ضءعبب خسذن !صع, فن آرقلا فة د ضعبب هلوقواذه
 اماذهو ةددغتمر وسوتابآ ىققرفتناوهليصفل ةاروثلا فا مرثك انآرقلاف لس وهيلعملاعت

 امهنم لك دازن اواهضعب ىلع نمب دك |ىداوتدارملا لاقي ن االا ةءان ةقلك هيف نا نمل ها 5 «.ةةبمشال
 هنا سولو صرك اخ لكك بهأ قايساكةاروّلا ىف هاوقوةريص» ىندأ ها نمدنع هل هجوالرخ ” الا ىلع
 تائضإ و ملسوهيلع ىلاعب هللا لصق حدك صوصخم يظع اخ ىلعل كنا وىلاعت هلوق نمل متشا

 ةودقو صيصخت لاو قيلعتلاوأزيجنتلا مدعل مة دعو هنابباو<ا فاك: ىلا ة+احالفهنم معأ
 لد (اريذنوارشموادهاش كاناسرألنا ىذلا!ميأاب) ىلاعت هلوقو لئاطالب لدوط مالك اذه ورمشلا ف
 ىلع ائيسباطخو كاناسرأانا هلوقعمهزم قداص ىنلا ظفلوهريسفت مدقت دقو هلنايب وأ ضعب نم
 ال ةياكحوأ هققحتل ىذاملاك ل_عجاعلعلا ىف رضا>الباطخت رولا ىفاك سو هيلع ىلاعت هلل
 ىلءنامزلا كلذ ؤهري_عبامعريبعتلا ود: ” الا ةروصلار اضحتسا سمن ىلع هلعكو أل مقتسملا 6 لاقي

 ىف هللوقيسريدقتبهنوك ليقانافتلا بديلا بطاخ مث ماكل | ىدانوأ ىذاسلا لاحلا ةراكح سايق
 أيندلا ىف منك ةمايقلا ىف محلل اة يهرب دقت نا سانال تجرخأ ةمأريخ منك ىلاعت هاوقىف لقاك لبقتسملا
 اموارعماحارسو هنذا هللاىلا ابعاده. ىذلاو نءيمالالازرح ه5 سدل ل52 ىفلاققيسام نا أبا
 تافئلالا نم عوناذ- هديدحلاحشلا ىفو ليقاذك ىكاكسلا ىأر ىلع ىشمةراعاتاغالالا نمهركذ
 امهدحأ نيبطا نيريمضرك ذي ناكر ئامضلا ىفتاهفتلالاهامسو ع.مصالا فأن ءاهرك ذسدرغ
 وهووىنلا اوي لوعدأ ىأءادنلا لصأ ىف ريمض انهوكلذك نيبثا ذل نءريمضوأ هريغلرخ ”الاو دحاول

 تاقتلالايدارااوها ذه و لسو هيل عملا لص دم كاناسرأ اوقىفرخ الاول هواهم يل عهللا ىلص ملكا
 لهأ ع يجمركذاس رغهنظام نافهنمتيا رغلالوقأى بتنا ى اكسلاالو روه#اهيلا سهذامالروك دما
 اذاابامنا ضارتعالا اواناقتلاهرمسءايدالاو باطلا نول و نان_.:الا ىم_ مهد :عوهو قاعملا
 دراوهّضارت_ءاف_سوهيلعىلاعت هللا لد ىمواباطخ إبق ناكناف ةارودلاٌةرادعلوأ ىلع فتو
 لالا فوهةمجعمىاز مم نيتامهملاءارلا نوكسوءاحارسكيزرحلا (نيتيماللاز رحو) القالاو
 نيصح نصحكزب مزرحلاةيقه.ةظفح ىذلاناكملاةقيةحراصو عاش مث ظفحلا ىنععرد_صم

 ةغلابمازرحه_سقن هل_هذ هزاحىأ قبلا بصقززسأو هسنم ظفحت ىأ اذك نعز رتسحا هنمو
 مسهنالل_هقوم-ميفةيمالاةبلغل برعلا نييمالابدا راو نيرادلا ىفموسفنأو م-فاومأ هظفحم
 ىلاعت هللا ىل_ص هلا سرالوأ موفر لسوء عىل عت هللا ىل_ص هنو عدم وع عممهصخو ما باتك 1
 نم م_4هظفح دارملا ل بقوم صخا مسجعلا نم اظذحلا نالوأ م-هر_هظأ نيبو هسياع

 ل ا ا ان لا او ولا دل



 ىلاعتو هناحرسهيلاةلاسرلا وهب دنعلا ا44 فصو هئاضأ ثيحنآر قلافدوجوماضيأاذهو(ىلوسرو ىدبعتنا)
 0 3 لاص/ةسالا_اذعنموأ مهي تنأو مهبذعنل هللا ناكامو ىلاعت ءاوقل مويف ل سو هيلع ىلاعتهللا ىلسص ثيح( لكود ا |كديمس

 طق اوةنسلا لاله ن اتنثالاوةثلاثلا ىنعنمونءتنثا ىفاطءاف اخ ثالث ل جوز عر تلاس شيدت

 لاوكاهفرشل ه.دوبعلامدق(لكو لا كتيمسلوسرو ىدبعت:أ) مهند: مهساننوك ةثلاثلاو قرغلاو
 قامسأ كرخأ هلا «اهديءاسالا كا

 صال ىنعملاب لب قول لك ه,ف صدي ىذلا ماعلا ىنءملا,تساوءارسالا رك زلاب اهقصو صخاذلو
 لاق هتانونمع.يجهافكو هنعاغل مالوس رولعد> وهسدلق رثاظحىلع هعلطأ ىحديعل هللا هيضر ىذلا

 وهدهبأف هلدحأ ةناهاودا ساهجايتحاو هريغ باس دمع ف وقود ىذربالك للا نافددبع ف اكن هللا سملا

 5 مظعت وافي رشت انهةيدو.عل امدقو كتف صووأْك :لعج نود لكوتملا ك ةيمسلاةاذاف هدوؤدىذلا

 ىذلاهلكوثةد_ثبىدانملا كفصووأ كةلعحن ودل تيمس هأوةرظناوةيدومعلا لماكل ادارماذا

 اظفب سدل) هما دىراشلا ملسوهيلعىلاعت هللا ىلدهاكوتةدشياراعشا هيف نا ليقاذأو هلاماعوريهص

 نكي ناسا لوةءنارهاظل اىذتقمذا باطلا ن«تافتلا هيف (قاوسالاف باخصالو ظماغالو

 انهو رظنل ادعبانهتاغتلالا قو لوالا ىلا هنعىلاعتمّشلا ىذر هللا مع همض:اروتلا نمرخآ مالك اذه
 باقلا اظياغلاديد_كلا لجرلا حابصملا فاك ظفلاو ايغنمناك ناو هلة عههج ورلذا سام قالا نسح
 رسكلاب ةظاغ قر ىالح اظاْغو هعضومريغىف باهي ىت-اظاغ اذا ةظاظف سعت سا. نمظفي ظفهنملاقتي
 ظاغو هفنع لولا فهل ظاغاودتشا ل-جرلا ظاغوملالادي دثظياغباذعو ثيلثتلا عرامل ىف حو
 ءاحمسهتل مهنال سانلا ىلعدي دشن الو اق ةوسق هل سدا هنا ظفي سل ىنعف ىدهتنااهدك [فيفختلا

 ققاويل باقلا ظيلغالو ىلا يسب سل ىنعملال .ةاذلو كلو> نءاوضفنال_لقل | ظيلغاظف تنك

 حيمعلاىف :ةواماماوامهل ئريغ ىفوأ ةءاك او ةعيبطلا سسحامبيفندارملاف قالا نسحىقانمالا منال

 دص#يلليةؤ لسوهيلعملا ءئهثلا ىل-صهللالوسر نم ظاغأو ظؤأ تن [هنعىلاعت هللا ىذر رمعقحىف

 هرادخاو لمعلا نهىل> للا ليمق ن ههنا لدقو هاناب نم ظفلو لبق عقلا لدالوهلب ليضفتلا هلثاف

 هناهجولاو سو هياعىلا عت هربا ىل_صهتقر نمدشأ رعاب ٌكةظاغىأ ىراخملا ىثاوحىف ىيمامدلا
 ىلصهنم عةواسمدرزأهذعىلاعت هللا ىذر نينمؤماريمأ ن ءعقواف اهل م ىفةئثاللا ةظاظفلاىلارظنلاب

 هل غوها مق نسحالارمسالارا وهف نينذملل عيقْشو نيملاعلل ةجرهنال موهيلعىلاعتهللا

 قوراغلان اهتراغنو هلن->الا امهم ملكرا اذةقثاللا ةظاظفلاراتخاهنعىلاعت هللا ىذر قو راغلاو
 ناحسل و هلثمقروذثالو لسوهياعىلاعتهلل اىلص هلجت< ملا هحايت<-الىلوالاتانوالا صعب ةلرت

 تءصالداص لك ىفناتغلاه-هوهند-ثوتوصلا اهتراوهوسةصلا نمةغل امةغيص ناذصلاو

 انهني_هجولابىوردقو غب رةغل نسل اوعصفأ داصلاوادج مومز هرعأ عادرب ةنموهو قالا رح

 ثني و رك ذي وهودفو ءارشلاو عميبلل ساثل هيف عمت حن عضو هوهو قوس عج قاوسالا ف هوقو
 هديقنيلالدلا نماميسالحايصلاوتاوصالا عافترالالح بلاغل اىفناكا لوم لا فالخ قوسلاو
 قيرطلاب هريغىف ىنثن اهيفداتعملا لا ىف ىنتنااذاهنالاةلطم سوهياءىلاعت هللا ىلده:عهمق:دارملاو هن

 03 ر>جحش امم سضلا ىرتالو د هلوةدح ىل-عل لدى: هنالعصقأو قالطالا نم : اءاوهوىلوالا

 هل وخدت ام اهيةنال انه حج رالاوهاذه وديقملا قنوديقلا واهم: دصاةمث الن هلممق برسعلإو

 لوسرلا اذ_هلاممفوقلادر ولولا ن مةربام < ةداعلاكرتواعضا وتقاو الل سو هيلعىلاعت هللا ىلص
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 نياكوتملاسثر هنوكلوأ

 ىلاعتو هناحبس هلوقىف
 لكوتيلف هللا ىل--عو
 (اظفي سدل ) نواكوتملا
 ناطيشنت تافتلا هيف
 وهسدل ىعملاوعماسلل

 ةدونلال يلق قلخلا عدس
 ىعاق ىأ ( ظيلغالو)
 لاوئةجرلاليلق باقلا

 تيكولو لاعتو اخت
 اوضفنالملقلا اظل ئاظف
 ريبيشتاماو: كلود نم

 ظ_لغلا هريغو ىلا
 ماليالفلوةلاديدشلاب
 ةدشناكن اوةب الا ىنمم

 ةعرفم:وافك اولوقلا

 ةواسقلاو تلقلا ا غىلع

 داص (باخصالو)
 وهو ةمجعملبدثدو

 ل را
 اال مولا نم
 توصل عفر ىنععةعيبر
 ةيسسالل] لاعقهدغمص 9

 هيغنهدارملا نالرامتك
 لياقديةرمغنماةلطم
 (فاوسالاف) هلوةوريثكو

 ناسلاغلا نال جقاوددق
 توصلا عافترا اهي عقي
 ىلع ةرحاشملاو ةمصاخلل

 قزارتحاوأ ةدهاملا قفو
 هيلعىلاعتهللا ىلص هناف
 قهبوص عقرب ناك سو
 ىفو ةمامالا لاح هوالتلا

 ةسط# | لاحةلندوملا



 هدسأا هنمىأ (ةئسلابءؤددال

 6٠ 0 ا ةلك 3

 ةلياعم ىهو 0

 نكل هن س# اةثدسل

 هلاامىل 5 ا

 هيل ىلاعتو هناحمس

 مالسلا و هالصل اهياع

 نسحأ ىه ىتلابعفدا
 ناسحالاب ةلباقملاىهو

 نافرعلا ل هأىء :رطاذهو

 نكأ هيأ( نكلو)
 مىلاراهعفدي

 نعى أوم عل ناك
 نطابلا ّى نيد ءاطالا

 هاا افىأ (رفخب 9)

 ملوش ناد هحناكو

 وهام لعمبيلا نسحب 0

 واهو قت امرداجلا

 نسحأ ى

 نءنزيفاعلا وطمبغلا

 بتوع هللاو سانلا

 ناوكحاذلو نينسحمل
 هيلع لخدرب امالاز صعب

 ككف افراحم اعطي مداخ

 مداخل ا

 لاق اظيغلا نيمطاكلا و

 نيقاعلاوأر 25 تمظك

 توفع لاو سانلا نع
 ني:سحلا ب < هللاوأر قف

 عقودسقو تكتقتعأ لاق

 هنعن ىفاريثك اذ-هللثم
 لس وهيلع ىل اعتب ىلص

 موافح ىلع >ٌتيح

 هلا وظاغأ اميقبا رعالا

 نسحأو ل عفلاولوقلاب
 نأو 9 ريثكلا لاما مويلا

 ةيناثلا تيمسواهلثمةثدس# ةيسءازسوىلاعت هلو وقلز زثاح هنا عمدرمغ نمهيل اهل صا ولاكأ

 را اصآوامع نه هأوقب ىلاعت وراسل ١ راثأاكب ريض اولمحتل اىلا

 لك ابالنأ جمني هنا ةوعدلا ملسو هيلعىلا هللا ىلص رهظأ ملاولاةمهنال فا وسالا ىف ىبْسي و ماعطا | لكاد
 قئاخسب سا هنادار ادب دكا حرشلا ىفواكس امنوكيل قوسلالخديالوأ اك امنوكي وبرشبالو

 نمه-ءاعمهام فني عرصتللءادتي اديقملا قنامناو قلطملا» افتنالديقلل و_:نافعضاوملانم عضوم

 قئدا ر-اهللاهجر يطا !لاةوافورعماررةمهنوكل!اليلدول_عكىلطملا ى:قةغلابللوأ هيقتلا

 ةبا>صالي أهمقهن 0 ىتائيالاريقةبباخصلا ىننالم.حءوهوقاوسالاقهنوكوةبب اخضلا

 هنأ عم هتعانشلديقملا فنهنامهفلاىلاب رقالاانخيشلام قوذلاةداهشب اهي هن وك ريغ نهةدب ا>صلاالو

 ربدقتمق ةغلابمةغيصاراخ صناد هرب الو ىلإ والاهريغ ىف هلعشت الو اديقرل سال ادايدعا عم عصوم وهتنظم

 هنمو طايخ5ك ةسنألانهةةيصل | نابمعنمانالةيباخصلا هتدشتقاوسالا ىف رهو كتل ىنلاهجوت و

 ىل :نال ة- داما ءاعس 00 ؛ اصلا ىندارملانأك اذاريضالوهوجولاد_>اىقم الظد كدرامو

 لوقا 11 حرظوترمل اوت رطتلاك لعق تيد قوهو |, خصلا لص توب نال اهقلطم

 تالامّتحالادحأهنان *«متق رعاه <22 ىف سيلهيدعتو ىرطا اىلعهدرن ا لوالا سه> ونمر اظنه

 قاوسالا ل111 در كل ابو هيلع لاهنت لسدنع ىنمنال دما درك دامو هلام 1

 مزالي سلو بسأل ةعيصلا ل هج ىلااحئلاوانتهبسانم الدغلا لان أىعداهناىناثلا ايثدلاتانداك

 رص نالا رت نق نالاةئك الا ىف نيرسُملا ةئاخهيلا هذاك ىننملا ىفالغنلا ىفةغلامملانوكزاو 4

 رت اعلا اذ_هقوهجوهنعى هقحأ| ناكمأ اروسلا نسل ةخضلا قئزلادقللا ةعلابملا

 (رف رقع و وقعب نك | وةثيسلا ةثيسلاب عفديالو) هلت هلع 0 قاهاند ركأدت ولا اذه ريغ 6 07 وكذم

 حاصأو ىق-ءنذاهل شم ةثدسةةدسع ار وىلاعت هللالاودقونآرقلا سو هيلعىلاعت : هللا ىلصهقلحخ نال

 هب الاؤو نسخ ا دولا ءاسأ نم ئسالف رقع ءووفعت نكس أو لاقا ذلف هنن | ىل_عدرحاو 0

 وقوي وأى ءءاناك ناديك انوفعلادعي ةرقعملا رك ذ قورب د“ ةامقن :ناكناو فنصملا مالك ىفاذك و ةلكاشم

 ىلا زاتفتلا مالك فو ل-مقاذك اذك نولعة.م | وق لارامهبط+خىف لوقف حصفي الفى رخأ راس ورأت

 نمةثدسلا ةلازاووفوحملا را ا ا .ةولوالل لدم

 0 :[ىلا نكلو هلوقواهتلازا اهرب سن م مزأ» الورتسلاو دور ة-غلانمدقتشمةرغةملاوهرطاخوهرهاظأ] ©

 ىحتن اهرخ . لال وروي و ىلاعت هللا ىلاهلك؛ نازاو<و فعلا اهلثعاهت ازحدد-ع نم مزابالهنأب كار رددسا

 مث هيفةويشالا متامهقاقثثاوامريموهقمرياغتو لجوزعهتلاءامسا قروقغل اًوةعلادرودلوقأ
 مامالا هل _ةناما ممدوح ونمأق رفاه_ْي نا. م>ئلاور و4-ُملاو هه ونآب واستمأ هه اليقكلذدعب

 ناقعم- ء«معق: الرتسن ارك ةغلان اع املعلا ضعي نع تسلا ءامسالاح رم ؟ىىلاعتهّنناهجر ىطرَتلا

 ةرطلا قرعوزاها يرطب وهفمرب غىف لم-ءثسا ن اقباّمعوأ باق عدعب نوكي اعاوقعلاو تا معو

 ءاحوعلاو قرفامهبونيدلاةلا ا( أجوعلا هلل اهن يقي ىتحوتلا هضبة ناو هرك د ةأض اهيقمالكلا

 حراشلا لاقو هنأ :همه-ضعب | هرمس اه ةرفك- !|ىل_عةللا قالطاةرث 1 لو يقتسملادضوهو ج وعأ ثنو

 سوماقلا مالكوهرهغىق مسك لاو قرم فزع عتفبت ةبابنلا قاكوهو ةماقتسالا دطحوعل !ىتحملا

 ىتلا مال_لاوةالصل اهيلعمهارناةلمانهتل اندارملاواميق: هلعج و ءملاةماقاو ممعتلا ىلع لدب

 ىو ى-.تن ااهلازأ هنافمهولاكر فك. !اةلمالمهارباةلم عسا نا ىلاعت هللا لافاك اهريغت نرعلا|ممت> وع

 ةيابعلا نعا# ريغ بر ءلانالو ةميةةسملاريغ ىأ ءاجوعل الما ) هتكرمب وهبدس ىأ( هن 2 2 : ىحهللاهضمقت

 ىذلا ىلا ندىلاةلطابلا نادال ن ءةلئاملاةلداعلا ىهومال_سلاوةالصلا هيلع مهارب ال ماهدارملاوءاجوعلاك تراصفا اعنا

 هلوقبهيلاراثأ م ىاطمادي-وتلاوه



 اه١ _ءزملافالطانموأءافتك الاياب نموهثهللالوسردشو ىأ (هللاالا هلاالاولو قي نأن)
 2222 يت 2 اا ا ا اا فلا ساس ططسمت ا

السل اوةالصل أ اهبيلع مهاربا نيليعامسا
نح اوةيعدتم اهةامىلعمهنانوعزت اوناكو م

 دحوب نمغي

 ناكوالؤاغهوأ احيا ىفنح لح رلاثامالليقامئاوةماقتسالاةغللا ف فنا نالدديعم وهلا

ميةةسمىأ اهينح مالسل اوهالصل اهءلع هاربا
أهلباد_ضبقوةلااندارك انيعت اذهب وا

 صقوءافوت ى

هؤاغيةساولالاذخأ ضمت الصأو هحور
ام احورل اوةايلاهيدشب اذهىلعهقالطاف 

 هر اعلاتأك ل

 ا بحاوريغؤقافنالان مهيلع « سرتحاف كر علا لاس أر ناكاذا

 اذهىلعرصتا (هّلالاهلالاولوة.ناب) هيف ةةيقحراصق عاش مث ىاطملا ف ديلا لامعتسا باي نموهوأ

ل جوعل انالمقل |نسدلا نعور امعولعحو
ذه ومانصالاةدامعو لرشلا هدو مقاو

 ليقومقتس ا

عليقاككاذودمح .ونلاةماكت نوثأب مها ىعملا
 امى دصتلا اوه ىحنلانا ريغمفاومأو مهئامدةمص

ق ىهوهلل الوسرد# لقيا اوسلقل أممهص نع
اقدك اابتع كفن داكن الينا ديول اةماكةن ر

 ء

قانهاهرك د. لاذ ةةيميه ١ رمالا هللا ىلعهداب زاهنال وقلاو رحلا كيمتت ليبارسد_>ىلع
 بخكوبا «ب

 فد_صكهللالوسراد#نابقدصتن ا
 هب

الود_ي>وتلاىلا عوجرلادارملا ل يةوهسفن مهاربا
 ناو هر اش اهيفئرخآ ىدينامالاةداب زهيقاني

 ةبلعلا العب[ نقلا ةدارأو
 نيتداهشلل اعىهتروكذملا]|

 ىلاعت هللا ىلص لاق اذلو

 هلااللاةنم ملبوهيلع
 نمو ةنحل الخد هللاالا

 هلاالهمالك رخآ ناك
 نمذاةنحلا لخدهللاالا
 دو-هملانا مولسعملا

 مئاثمأو ىراصتلاو

 الو هللاالا هلال نولو-ةب
 ةملكلا هلهمهديقت

 نأب مهرارقانودنم

 قو هللالوسراد <
 هلوقىلا ءامياثيدلا
 ىذلاوهىل اعتو هنأح س

 ىدفالب هلوسر لسرأ
 ىلعهرهظل قا ندو

 (عتنيو) هلك نيدلا
 معي 0 اقطع بصذلاب

 (انيعأ هن) اولوقيوأ
 حج(ايع) نيع عج
 عييفالا لل جاو عأ
 هأ عج (امص نذأ

 فلغأ عج (اعلغاولقو)

 بأقلا ءاشغ فلغلاو

 نادم عناملاهفالغو

 لوصوو ىلا لوق

 سأل عنو قدصلا

 هلئاربخأ يك داعم اوأدمملا

 مسفاوحأ نعىلاعت

 ىلع محب مد هلوسة
 قطنلاو قحلا عامسنع
 مسه رص وك ارداودب

 ىأ نولشع.ال ماس 5

 نوم-لعيالو ىسحلا
 لقيم هإعلو فدنصلا

 نبءاطعلورمج نبال ىورمهل ثم لعلو لوهحما ةغيصر (هل_ثمرك ذو) عأهللاو ىعرفلا كبل ىلصالا ممصلا نممزل هتالاكب ةنسلأو

عت ىراخمل اقاكراسإ
 ىر ادلاهدنسأو اقيل



 جر را ىبلاقي راح ناك ىاتقلا حرا ى راصنالا ةىليث مسالا ثراخلا نياد دش دقو ماللا فيبقحم *.(مالس ني هللادبعن 9

 :الصلهيلعدامسفانيص>تيل ءاحلاؤدمسا ناكوم عمهارب|ا ني ىقحسأ نب بوقعل ع نيهفسوب دلون هوهوهش ابفسوي ورأ هتيفك

 ك4 .عممودقلوألسأ هللا درعمالسلاو

 هل-ةهمىلع 5 ارسأ ى ىب

 هناحيس هلوق اذكو
 هللا ىك قست اغتو
 مشب و ىد اديهش

 باثكلا مع دبعو هو

 تدب ماقو_ع مدهش

 لدط ديكو سدقملا

 ةنحاب مسوهياعىلاعت هنأ

 د هاشا هتعىور

 قونامهريغو فسود و
 حرخأ نيعب رآ وثالث ةذس

 ةدبلا تكن تاكل
 ءالا (زابحالا بعكو)
 صعب قي_سو ةلمهملا
 رك ذو ىعملاوه-هجرت

 كعك نفان ألد

 كاد نار احلا

 دفاو ىلأ قيرسط نم

 (هقرط صعب قو) ىئيللا
 ثيدحلا اذه قرط ىأ

 اك (قحسانبانسع)
 ىف متاح ىلأ نباهاور
 مذلا رول
 هسنم نب بهو نع

 أ خدنلا صعب قو

 فيحصتوه :وءايلاب ىدسأ

 وهو نو-ئاانهاوصو
 ىزاغملا بحاصمامالا

 ة-ماساو اماع ىو

 اسنأو ةيعدنيةريغملاو

 | ماش ههيفنعطدتو ام ةنيدملا ل خد ىسل وأو هو قار هده | ىرهزلاوءاطعن ءىودرو
 كمعسش 5

 نهدهادهشوىلاعت هل |وة هل ضقىقلزنوهنيدملا مالسلا اودالصلا ١

 ةففخم مال و ةلمهلا نسا حاب مالسنيهللادبع ( رابحالا بعكومالسنيهللادبعن ع ة.لعت هديدك

 مالسو ىر اخببا خيش الس نيدجحو ىترقحلا لأن يمالساذكودد شي وفق هنا ىفاسملتلا لقنوريغال
 هميفلا قىقار ءلالاوودب دش أند ادعامو ماكثمنبا

 لزتعملاوريحلا مالسنياال #* لقثفهلك مالسودت

 ةاروااناملاعا ور ا ا وسردهعى مسأاده مالس ساو

 دلو نمىل يئارسا وهونيعب رو ثالث ةنس فوتو ةنحلا لسوهياعىلاع”هنلا لص ىنلا هادهشو نآرقلاو
 هأ هسفأني_صح ةيلهامملا ىفدمساناكومالسل ١ وةالصلا مهيلع ىها ربا نبق سا نيبو ةعب نيف سوب

 هل تقلع ل فا حا د ؛نمدهاذ دهشو ىلاعت هأوقهلضق ىلزنو هللا دبع لسو هيل عملات هللا ىلص ىن دا

 ه:ءىلاعتهللاىذر ركع عمرم خضحوباتكسلا مع هدنعنمو كذب و ىننب اديهشمللا ىنك لةىلاعت هاوقو
 ةتسلا تكلا ناكصأ هل ىورةناكتل ارامك نمناكوءالولا,ىحرزخى راصناوهوةيباحاو نيدقلاعت

 ى ريحا ىف , ىكي عوذيهنيا قوفنم:انثلابعتامنيبعكوه رامحالا سعك نار مدقومهريغو

 كاش ىضكر رككيىأ ة فالخ ىف لسأوهربرلو لسوهيلعىلاعت هللا ىلص ب دا نمز :ةلرداروهشاا عباتلا

 نءواريثك هنءىوروهنعهللا ىضر رع بحصتوةيدوديلا ىلعناكو هذعهللا ىذرر عت ةالخىف ل ةوهذع

 هقدل و رو هنددودش وهماع ةعسىلعا اوقفت , ونهيان اكامدعب صج ناكس وسدسملا نيو بدهصك 6. ريع

 تك لا ءاكورماك ص هد ىقونلي ةوقارعلاىلااهجوةمنينالثو نين اًةتسن امتع ةفالخإةقوتو

 أ رثكل هيسقلوبقلل مسالا ةئاضاب رماك اهحتفوءاحلا مسكي كي ريسملا بعك هلل ايد امحالا
 تيذ-#و حابصللا ىفاذك ملاعلا ىنعماض, اريسحلاوهبستكي 1 ذلادادملا ينععرمحلاف هسانك ه هرع 2ك

 ريسغ رام>الا ل-ة:الورسكي وريح بعكس ومالا ىفهلوقفديسلا نياتاثا مو ىوونالءامسالا
 ريسخ هراّتك ىف رقظنياهرك ذودومنلا لئالدوىريكلانئسلا ف قيجبلاهجرخأ ثيدحااذهو عب
 عديد كيب اك وشو لسوهيلعملاعتهلا لص ب لاب ريشتلا نمةقلا سلا بتكسلا ىفاكهدرفأىدلارشدلا
 3 ضانلا نيو < ياذسعو كال ىراخملاءاور تيد اذه نإ مودانيوروءاننأر هانعمو

 هط هرشربغ ىلع هأأح رص عب ناكام قيلعت ىف هتداعىلعاقيلعت مالسنبا نعماوروهللاهجر ىف نصملاهركذ

 (قدسانبا نعدق ةرطصغ:فو) ىدقاوالماشلاحر 3 قا ا علاكممو ل ذاميذوهحارم ةهضدنأيك

 لئلا لبو ٠ 2[ ىلاصتال دينا الاوتاناو راو ناطور دم هود 0
 قرط ن مناك رلاهنعه.ورت * ربتشمدوحلاف ثيدحدل

 وهو قحسا نيا شماهحلاف# :كو هيلع ب رضف ىتحسا ىأ ن علصالا فاه نزاكن اهربالىنقملا فو

 اسنأىأدى زاغملا اص ىف املا مهالوم ى اطملا هلا دمعوبأ هلل اتي ورك ىلأ ني قحسا نيد مامالا

 رو< نمناكو ريثك ق اخو نادالا اوةبعش نعوهتقيطو ىرشزلاوءاطع نءىورو هنعىلا عب هللا ىدر

 قوفو نس> هي دحو هب جادتحالا ف فادخا |ذلوهظفحةعسلر 1 امرسئارغ 0

 ل يقوةثامو نمو ىدحاةنسىفوتنازيملا فةرث هلو ناسلا بادكأ هاب رخأو ةعاجه >< نسح ا

 هناورأ

 ةئستامه- ءاجن هجرت دقو نسا قوفو لب نسدحفش ا كتطينسف ير ار هلواقوودص

 مهلس قةعب رالاو+ مو خيرا“ لاق ىراحملا هلجرخأ ةءامو نينو ىدحا



 ذم الل (ىاوسالا ىف) هلوقققوسلا ق تود تلا عقر هنا داو صعب ' َن همهم ؛هومانعم قبسو ف صولا ىف عرس كف عشفب(بةصالو)

 ىراجما لك سانا لحفل 0 ا مضلاب(شحفلابنيزتمالو)ديرجتلا دصقاوأ

د>صمهنار ه اال اوهئيزلان ءىازلاوندلان هلا اىناسملا“ كالا ةادكو ند“ "مالو ىوريو
 ندلا يل تلاد ناوفى

 | هون ها ,مثاهقي رطواذي دوإ «كالمانعم نأ ىسع

 م ناحملا فلخ ىو اهتمعمس نازاو 4 ئثب سل واهارب فمكل او رم خ١1 تب ةمطاف نعهتداورأ

 نا كلام مامالا « فنعطكلذكواهربغو امنع ىلاعت هللا ىضرةشئاعن ءسانلا ىوراك
 تايزالاب سأل دلال ءاناك هنال_مصنمريغهرق ١ حداةلاوك اذ نععجر هناهتعىورهناالا ةل+ احدلا :

 تاروعد نمتاورغأ اقرك ذام ص ءباومأ سان ذلادوبملادالوأن مدس اين ان عا

 نايف _سوةمعشن اكوىزاغملاف لوعملاهيلعنام مه. هرلا ىلعهصرت 2 مبيقءاحملار اعداو نيماسملا

 نعم احىلأن يا اه رخآ د رطلاهذ-هىطود 01 .دحلا ؤنينمؤملا ريمأوه زالوةيوهناغثوي

 وهلاةودب ز 5 : نبزجرلا دمءو:دايزا: هم داسلللا داود عدو فل هروسريسف»ت ىف همم نب سهو

 ل و م- -همعىلاعتهلنا ىدر ةيعش نب ةريغملاوديز نب ةماس اواملع ار ىدع ليلا اىلع ني هللا دمع نب ورع

 دقو توءثلاةدافاراءةعاب ةغلام 0 مكب (قاوسالا ف بخصالو) خلا قدله

 سحفلاو 00 واح 2 ىةموايرو قك سك( سحفلاب ريما هناييرحأأ

 لك هنا لصال او نم زدالىأةش>افغب نس :ابالوىلا عن هاوقريسف:ى لية دازلا ىلء لطي وئيسلا لوقا
 ندلان م ةلم-ههلادب ىورو نونو يد انو ةمجعمهازن ىور نب زئموالعفوأ ناك الوق حمم

 لمح وأ ”ح..ةرأب رسل بالى أهم لاو سامللاوهوىزلان هنولالدبءابنزتهاصوق:ه«ىورو

 هنرح هل موهغمال هنالهب نيزتمريسغوأز واج مريغهي قار دقهنا مهوب هناهرهاظ ىلعدرئالوهب ىهاسوهب

 ىلع فاصئالا ىنععنبرَتلا ل قو ةممك#تةراعتساهنا لقوات اهابملا ف شحفل بابرأ ةداع ىلع |

 ه-ياعملاعت هللا ىل_ هتامالع نمةمالعاذ هو ةرنكمىهفةنب زشحفلا ىراالهنادارااوأديردتلا |
 م-مداعفلاءامقافةار-ع فاوطلاوانزلاو لةةلاكش>اوغلاءنوديزت :موقنيباشنهنالاسو ا

 حيبروص#هنونو ةمحعمءاعانلاولوقلاريثك ىآةغلابمةغيسصلاعفلاوق (انخلللا وقالو) ||
 سحفغلان ال اريثكوأال ل ىد و42 اعىلاءت هناك صهنعردصنال هناديقي هل مقام عماذهومالاكلا

 اهرهناىلا ةراشاهنادارملا سدلولا.ةورامثك انخالل وق ىدب سل ىأهمسنلل اذهل ه5 ليقوهانعع
 نعةنامصلل هاوق ل م[ ني لوةغلابملا فئةارملال قو شح اب نسل دوا ناك نال تكا هلوعد

 فون م-هوتثلاك لذ هرمثشيىدا الحلا نعوم اش مدويامه:ءردصوا ىلا ءثهمالاك قبذك-ل ا مهوت

 دخأ ,رخآ ىلا ظفد سل ءاوقب ةيلختلاتاف_صرك ذا وانا لوقي ىرهنا مهوتهرمثي ىذلا الهلا
 ىلعأد_صقلاغنا” كم (ل_يج لكل! هددسأ) لاق هدعو ىف اختال نمدعولا تي رطب ةياحشلا تاغصف

 .دد_سألاقف صك ءاقنلا نعهّتنص نادعبهب لعفت اةهريدقتلاوثسٍباوج هنا ل ةوهقطعن ملاذإو هل .قامم

 ديدشلاو لاك بحل _يجهّللاناثيدحلا قرعوىنعموأ ناك ةروص نسحلال-.يلاوهرخآىلا
 ديل ليت د ةلمعا ولو كلا هم ددةلاوراو_دكلاوهو داد_كللىديفوتلا

 عجشقا رغتساك و هوأ ةغلاءللة-بلكلاول-يئاكاد رسل جلا 1 و هعيجأ

 انعناو لوم || بتم نيتح خب بهأ ( رك قاخلك هلسهأو) بقليل لكي ىاةفسلا ا
 ةغلابلل سل لاعفو م. عملا دعي صيص+-لا اب «نموهق

 5 نلهاحلب اصأوأ اهيلح ت صأ # 1 ل اقم 1

 وهو 1-2 اايهنع شحفلا و

 ه>ل- 3١و اعالا

 ةئقاتفو هلا
 ىزرت_مالو ىناجتملا

0 

 نوكياما ابلاغ ىزلاوهب
 هيسملا فاما
 اهفالخ ىف ئحيدتو
 مه ىلاعت هلوةئرقو
 ءارلاب ايتر وانا دا
 هاوىز نيسعوىازلاو
 ءأباهواو تنلق امءئاو

 اهلمام راسك اوا توكل
 نمده-:مف 7 هناميق و

 ةف|ىفاطا لاعقالا

 ىلا ةاذل] تحشلاو
 لكو محلا كار
 رادقلانعجو رخل يش

 ل و حبق ىدرحاو

 هنوك عم هنعهرهش ثق

 رابتءابو هاما ةنيزءاربال

 ةني زهنو ربهإهأ نوك
 نيز نذأةداهشب ارخفو
 اني ارع -ععوس هل

 ناطضللا مسه ني زف رو

 (لاودقالو) م-ةهاعأ
 (انخلل) واولاد دش

 ةمحعملا ءاخلا حتفب
 عيبقلا مالكلااروضقم
 رعئشري-هزلوق 0

 نع رصقم 4 تع اذا

 امي عاشت لكل را )هيوقتلادرح 2و" ,"الاو ثيدحلا ىفمالل وديمعأل مالظب د تلد ؛ راموىلاعت هإوق اك ةمسنلل لد

 حدب (هلبهأو) ل رحت عن ىأ( ليج لكس ا :واوهسفأ قاتم و هيفا تابهنعادهوةيماسةمسفنتاغصن علب ءاكح ل

 مظع ىاخ ىلع كناوىلاعتلاوا ذلو قواخغ او ىا اخلاب ةقلعتملا قالخالا مراكم نمىأ(ميرك ىناخ لك )ىلضةنمميطعأىأءاإ



 لعجأو ىوربو( لعجا مث)
 نوكسىأ(ةنيكا ١
 ةنازروهنا:ةمطاوبلقلا
 ةلمعق ىهكهراووو تااقللا

 فاكملاو نوكسلا نم

 ةئاك_ا|دنع ةعدج اهم

 ىذاقلا هاكحامالا
 ن-ءراونالا قراشثمىق

 ن-مءارفلاوكاسكلا

 لاو اه ديد _ثزاوح

 ل هناوهو ناحنملا

 هاد رد داود رق
 ةغلاملل د دمع لءم

 نيكس اوت كلنا فاك

 سومان كلام تيار
 ةنيكسلاو ةنيكشلا لاق
 ةثينا اهطلا هددشم مسكل 5

 رقى اننا نيرو
 كير نمةنيكسهيفىلاعت
 اذاه نونك_سامىأ

 هراثدىأ(هسابل) ( انأ

 هراث اروتناخت لهو
 ةعاطلا ىأ ) ميلاو)

 هللا ىاح ناسح>الاو هلي

 ىأ هلوأرمس 5( (هراعش)

 ىوقثلاو) هنداعو هنأد

 هرد ص قىأ (هريمض

 ىوقاألا ثا ىفايك

 نال ءاعا هفوانه

 روصحم ىوقنلا لك
 ىأ ةمك-حلاو)4«بيف

 ه-يملعلا

 ثدحت ىأ ( هلوقعم)
 ىقهاوقنم هدجو رهظي
 ىاسملللا لاقو هلوقم
 ةومنلا ىأ ةمك# |
 هموتكمو هاوقعم مءلاو
 هرمأ» مخ ىتحالو هرسو

 ةيلمعلاو 4

 |ه؟

 00 جا رالقاا ةعيللاو ةيحسلامزلا| نكس :ونيتمضي قال اوى ,طعأى اعز

 انهدارع سد ماوريثكما اع اامءإ ١ ىععنوك هورعو سقئاذاامركمرك لاقي لامك-!اوريخلا 0 ان

 ل !لات ومام هالل ماعلا ىلع صا 2| ىفطعلدسق نموهل قو ةيرونهيفف تهأ هاوقدمهوأ ناو

 وهوىلاعت ه-:مدعووهو مهونأك قادر لك ل رد 5 > حالف قالخأ ىلع عم اذلو قا + ةفص

 لعجاو) همه لدي قس نايبللجات 0 ا فادال

 فاك اارسكو نيلا حتي ةةيكلاوهللا وهو ملكستملا عدا طملعجا(هراع_ثريلاوهسامل ةئيكسلا
 1 فو كا فزصملا اهلقن فاكس | د كتم ل ساس ار دكة غلابمف 5هوع اهو نونوءاب مهةففاملا

 نآرقلا ف تدرووةن.نامطلاوراوولا | :هاهمدار اون وكس )| نمةزيعق ىهوذاوشلاىفْئرةاجوءةراشم

 ليقرخأ ن اععةديهعل| ثيداحالا فتدروو نينموث لا بول ةىفةنيكسلالزنأىذإاو هل وزع هلوقىف
 امن ل-.قوةث افهم راماه_:ءىلاعت هللا ىذر ىلع نعفلاو-ةأاهيق نيرسغللو اهيق هك رت _ثماها

 م-ميلعءا مثالا بولق هيف ل سغت سهذ نمت سطو ةعشأ تاذ نوي عو ناسأر هلو ناسناه->حو هلم

 هىليةو ىصعلاو حاولالا مالل اوةالسدل هيلع ىسومهيف نأ ناك ئيثاهنا لوقو مالسلاوةالصلا
 ىلا ءثهللا لص هتيشغىحولا ثءد> ىو صودخ كم مسا امنا ىلاعت هللا هجر ىطويسلا لاقو ةجر
 ترهظطاذا لئارساىب : عمو همر وصاهنال -. و هلوزن دنعدقحأب 3 ناك ام ىهوةنمكس لام تو هيلع

 انهدا رااورورملا هب رس # رىهوةئيكساا هللا لسراؤ ةمعلك- ا|ءاند ثد ,د>-ىومهوادعأ تمزها

 ل الت جاو كي داجالا ىدرؤام اهناع ل مجيك املا د هامأولوالا

 عوشخلان م هس اع رهظءامهمزاي وباقل ىف هنا "الاى ول_ءحهتمقا مى هباقل حوابامدؤدسمراقولاو

 يلبهيحوده_حو امهم لاك ةسو سلا لوقعملا هيب شنباب نم هلاسامأ هل عجور اتعاب وتعءشتل و

 لقاك ل ةعلاوأ هنموثرو نموثملا لق ن كسي كل مىنعم ةب”الا ىفامناباهسمميب قيقوتلاىلاةجاحالف
 هنالهبىمسدسحلا ىلو ىذلا سابللا ىن 2 ؟راعش اوك راوي لاو ةنداب زوأ ناسحالاو ةعاطلاربلاو

 راعثلا لباقي ,ونسانللا عمد رك ذالوالاا: مهسانملاو اع ,[ةمالعلا ىنععنوكيوهندبوهرعش سمع

 13 طا[ 8 اراد سمانلازاهلشراصاالا كندا قو نانست :الا هب ىطغتياموهورات دلا ىبعملا ام

 تناك الو س مالا ةنرب وهو مهريغ نمهيلا برق مهوأةماع سانلاوملوهيلعىلاعتهّللا لص
 ريلاواسابلاهلعجارحافواريدحأ لك اربوهلاوحأر ثاس ىف سو هيلعىلاعت هللا لص هيفةره هاطظةنيك تأ|

 رظنافاراعشهلعجم هرئاصمب نونمؤملاهيلع مةباكا هلاوحأ معواضيهمزالن او ة<رلاوريخلاو

 . لعل افرم_ضامريمصلا نال (هريهضصض ىوقتلاو) و ا طعام طال ومن

 ربارسلا لت مو دو هرب 0 * افا كلقلاويسا ىانطرتعلل

 هيفامعمخالا مث خلل ر هاظلا ن نملقتنا فيك رظناف هل<م هنالوأ هئاف ريم بلقلاىمساو
 أ ءارمافوةرخ الا قباذ_علانمق وناعورا هعىوقتلاو 3 ءاسلارومألا عم لاو فالا همس نم

 اذهوهنلا نعهرس لغشي اع لمس نأ كلاثلاو مو ام لك نعءرم“ كاىلاثلاو كرش لآ نءىرتلاا4وأ

 ىلا ىلادشري ام عماج مالك لك ك- اك ةمك-هل ( ءاوقعمةمكحاو) ريمضل | عماهماث:ل| تملع
 لدعلابءاضقلا ىلع ناطمو ةيعرشلا مولعلا ىلع قاطتوامبسانلا عافتنالل ثمالاو اظعاوملا لم-كثيف
 لاو>ا معلابانهاه ريسفت نآرقلاوةنسسحلا ةظعوملاو ةمكحلاىكدر ىل ىلا عداىلاعت هلوقرسفهبو
 11 1 1 ا ا 1 ا لا لااا تقل ((3سساو 7 توقف الات
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 وصصصطللللب7 بى |>إ اجا اا ا .ا.|1ا__ 0للللا9ا9ال10101717980_1تتتتتس 000 س

 هنالكعئانمولعو اظءاومو مم>هلك هل ةءباموأهك ارداوهلةعبابنادارماف لوعفم مساوارد_صمنوكي

 دقاعاذاو عقاولا ىذا وامريسغب قطنبالىأ (هتعيبطءافولاو قد_هلا) ىلعجا( و) ىوهلانعىقطن.ال

 فورعملا (هةلخفورعملاووفءلاو) هسيثدللا ل ءجدا يبطرعأ اذ_هوهفاخالادعو دعووأادحأ

 فورءملارمايلف فورءملاارتآ ناكنممهلوقهنموناس>الاو ىذرلاو ريا وهحابصملاق لاةفرعلاو

 فورعملا لقا ذلوءالقعلا هفلانو هفرعتامفورءملاوركنملاهلباقي وىهتنا ذرب رمايلفريخ زعأ نه ىأ

 لصالا ىف ىهفةلءثةريسلاو رولا دضوهورومالا قدصقلالدعلا (هتريسلدعلاو) فورعمهمساك

 جور مدعولدعلا هلاحوةقيرطىأ ةنسحةريسراسلاةبةسَقن رطالامسات راص مثريسلا ىف ةئيهلا

 ةلفانلان اسحالاو صْئارقلا لدعلااريسغت ىف ليقناسحالاو لدعلاب رعابهّتلا نا ىلاعتهتلا لات ىلا ىلع

 فاصنالا لدعلا ليقوةينالعلاةرب رمل لضفتنأ ناسحالاوةينالعلاوةريرسلاءاوّتسالدعلا ل.ةو

 تانامالاءادوهدامعلاو دئاقعلا نم ص ورغم لك لعقلدعلاةيطعنء!لاقو ليضفتلا ناسحالاو

 هسقن ظح ىلءهقحراش اهيرودبعلا نيب لدعلا ىوغبلا لاو بود نا لعةناس>الاو ىفاصنالاو

 هريغسب و هنيبريصلاواهك الهديفامعاهعنممشنومب وهئيو ماوالا لاثتماو رحاوزلا بانجو

 هللا ىل_ص هبريسلدعل ا لعج لق مهاذ أ ىلعربصل اوه_فن نم مهفاصت او ةنا يلا ءلرتو ةحيصتلا لب

 هللا ىل-صهإةءيبطوفعل ا نوكي نأالوه.قيلي لكم ىن هتررسناس>الا نوكي نأ ىف انيال سو هيلعىلاعت
 نيك رمشملا ليث نافل دعلا نم صخأ ن اسحالا نأ هيا عليتو ماعذا قيلت ةحلص1 مل سو هيلعىلاعت

 ناسحا مهالدق ملسو هيلع اعتهنناىلصونلا ليثكمد_عودح أى ه_ةعىلاعت هللا ىذرةز هتك

 نذايناكن افوفعلاامأو كلذك سيلولد_هلا نعدرفني ناسحالا اذه ىضتَقموالد_عناكهإ_عفولو

 ملاعووفعولدعوو ةعوهث هلةةيلهقيس طرتخاىذلا نع ملسو هيل عىلاعتهّنلا ىلسص هوه_عك عرشلا

 مسك لت اقلااذهل وو هلم نع 2 وهيلعىل اع هزيا ىل_صهءمصعل هم عقب ملد ودك طه يف نذؤ

 رشلاوةداب زوهلثء ربا لباةينأن اسحالاو رشفارشناو ريخفاريخ نا ةافاكملا ىفةاوا سلايل دعلا

 وأوفعلا ىف هلنذأوملفهنعوفعلا ءلرتو هاب اقم نمدبالامسف لد |ةملاهداموامهرباغت هاًضّمقمو هذم لقاب

 لدع, سل ام لك ن ان ظ ضرتءملاو لدعلا ىلع دئازةبترع لب اروجالوالدع نكي كلذ لعفو للقتل

 لعجالوعفم ىلع فطعاممصنُو رقما عسنلا ىف هانيأرىذلا (هتعيرش قلاو) كلذك سءلوروج

 ىذتةيفرمصحلا ىضتقي هيلا دن لاودنسملاقرطفم رعت ناف عفرلا ىلءدروأ كى د هيلعدربالذ ةني>و

 خيال ىذلا لماك-لا قم لادارامهضعبلاقاذلو كلذك سيلول طاب .؟ا رشلانمهادعامنأ هموهفع

 هرابعاي دهع في رعتلا لعجو أ ف صولا كلذرب د_ةثىلا هح يمه ىقجباةحالو هرهاظ حل ءرمصلا ليقو

 اهاوسامواهري قدح عئارشلا فنك. مالسلاو ةالصل | امهيلعىسعو ىسوم نمز ىفهتعب رش نال هنع

 هتعيرشنالوق:نأكلو هلاقاعلاوسلا عقد_:ءالواففلصالو ىدنءىتلاةخ_نلا ىفاذك ل طاب

 تباثلا لاو ريد_ة7نودياذ_هديفب مالكلاواه عئارشلا خا.ثنالاهري_غال ىلا ىه هنامزؤ

 هعرشىزلا وهيل عىلاعت هللا ىلص هنيدةعب رشلاوهريغىلعناسنالاهةحّة_سامولطاملا فالخو

 نيرادلاريخىلا مهقوسدل مالسلاوةال_صلا مهما عهلسر ناس ىلءهّناهعضو ىملا نوناةىهو هتمالمتلا

 ةعرش م :ءا: عج لك! ىلاعت هلبا لاةةعرشلاك ميقتسملاعضاولا قدرطلالصالا نا منا ل ةةعيرشلاو

 نيدلل تان مث هوو رهن ةناخ نمهتمبرشي ىذلا لما أدر وملاو ةعرمشلا ىنععنوكيواحاهنمو

 ةايحلاببسل ةنمضتللاةدروملاكةيقابلاةادحالسيسوهاماهنمضتلوأ ةداعسلاو ريا قد رطدنالامأ
 تي 25252 شلال 152252525252522: 1 ييجي برر تتشتشتتا7ُْ؟ُْ؟7ْت٠ُْنُْللللللللل؟

 قىأ ( قدصااو)
 ىأ (ءافولاو) ىطنملا
 ىأ (هللعيبط) دعولاب

 ىتلاهئلبجو هتزبرسغ
 (وقعلاو) اهتفلا خم هنكوال

 ةءاسالا ناس ع ىأ

 ىأ (فورسعلاو)

 اعرشهل# ىف ناسحالا
 مخلاب (هقلخ) افرعو

 (لدعلاو) هتداعو هبأدىأ

 وأ هيكح ىأ

 هلاح ىف لادتعالا

 هتقيرط ىأ ( هنريس)

 هراهظا ىأ (قحلاو)
 ةتلمو هنيدىأ(هعيرش)



 ا ه4

 02017 72099701170172 در وما قير طلا وهام اهانعم نادرو ينال
 رعاشلاوىرةاقاخا وأ عا ونأافوري_لا تصتخااذلو طاب ةاالدلا ىد_ةهلاو(همامأ ىدحلاو)

 لاسراثاائلاو ةَقلا لئالدلا صن ىفاثلا وه اصاعادتقالا نما هب نكمتيالىتل ةنطاملاوةرهاظلا
 ءايشالا اود هاشي ىت> مهم وأق نع ف ثك نأ عا رلاو بتكلاالازنا٠مالسااوةالدلامييلع ل سرلا | ءاسحلا مب (ىدهلاو)
 دارملأن اف مهفلاءوسنمانهتلق هياعمشامفدي 1 لوالاو عاونالاهذه لمشت ف يك ت'ةناف « || (هماما) ةيادحلا ىأ
 هطب_ضو رهاظلاوهو ىللاناهربلا طب_ضبةزمهلارسكدهمامأ هلوةواهفةلالدلا ةلزتماهقلخ نأ || هنود ةىأ ةزمحلارسكب
 مامالا ىمسهوهعيتموءادتةملوالا ىلع دانعمو تسلا تاهىلا ىدحا مادق ىنعءوهوا وحشي مهضعب || عج هيىدتةيامم
 وهو ىدهللع-تمهناىأ اماما ساذالك | ءاجىفا مالسل اوال ماعم هاربالىلاعتناقوهيءادتقالل || ةدمةءمقخسن ىفو هنالاح
 ةال_صل ام-ييلعءأست الا ىد هىأدهعاله هب رعم نا ل وهنعدك كفن ماع وهأهنم هز المنعةن انك بصق وهمادقىأ فل 5
 دي>وتلانم هيلعاوقفت امم هادهسدأ رملاوددتقمهادبمف هللاىدهنئزلاَكتل وأىلاعت هأوقل مالسا' , هنم ىدعمال هيئيع
 ىلءونيبممامابلامسمناوىلاعت هاوق ىف لقاك قد رطلامامالا,دارب نأز وك و عورفلااللوصالاو (مالسالاو) هنع ليمتالو
 مالسالاو) ىرهات اخو ىرهظهنأءد_ضلاقيإك هلاظحال ههنا ىأ ةيانك-لا نو رطبدارملاف عملا رداطعلا مال تالا أ
 نارا تير اطر | 1 تلا و شفا اره لوالاوركامهعةروام ضني (هتلم || كأ (هتلم) نطابلاو
 هذهوهنمل ماك! ادارملاو ماعوهوأ مسالا اذه اهامسولاملارمخ |يلعجهنا ىعملاق لا ءذخ مسا مالسالا ا د
 لوزن ل-.ةنمىأ لق نمنيمل لا اه-سوه ىلا ءاوقاانمدضو اك رطةارولاقةيمسلا|| تاك (ةادخو
 ترك ذةي.احالاوةيبللاتاف_صلاهذهنارهاشثلاوةيحلالا ب تكلا فاذسبب مهامسنآرقلا وهولوختالاو ةاروتلا

 : 0 9 100 ُط 6 اما د ثا فاذذ
 - م - - 6 غلب أهنابعاماه يقلب رخأ نمنوكملاهتمل ماك !!ىلع اهلج ىجمتيف ل وهيلعملاعت هللا ىلسص هلاعب رعت ل.ئالاوةاروكلا انوكينأ ىا 2

 مالسالا ىلع قاط:ةعيرشلاو نيدلاك هللا وهربغن عاب ريع ىتلا مل_سود.طعى اعن هللأ ىلل ةداقال كلذو: .ءامسالا 'مالسالا ع هاا ةهعب لاو ءدلاك هما وو 2 كا مع لكيم 1 كاع لأ "1 ضدهم أضن
 مال_ىلاوةالصلاميلعءايبنالاو ل_سرلا ف تءاحاملدار:نالاب عرشلا ناس ىف صخمت داي قنالاو 5 : 3 1 0 مالسمسالا ىوغللا ءانعمل_صأ مال_سالاو جرا لا بسح ةدحشم مو عقال سدح هرب اغتنم ىهو هريغو | رع ا ةغلاملا
 5 - . 6 نم تناكولو ةءندالا صتخال هناروه.ملاو اسوهيلعىل عت هيلا لصد هت ةمان مالسالا صاصت_+اقف اللا امنافالخالب || © 1 6

 | ةالصلا هيلع طول -ىف ىلاعت ءاوقل اسم هنأ ىن لكلو نوما ماهلهالومالسالاةل ملك! لاقي فموجأأ وع ورك ةدازاءزه
 نم مهريغه.ف ص وب ومالا ءذهدي ف صوت هنأ ل- دقو نيملسملا نمتيبريغا مفاندجواةمالسلاو نم لك دجأ ىنءعهنأق

 لاطأوةلةتسصتلاسر هيف فنصو ىطويسلا اذ-هىضتراو مهعأنودمالسلاو ةالصلا مييلعءايبنالا || 2 0| لف دجو رج
 ماكحالارئاسو نيتداهشلل نمضتملا ىعرشلا ملا, مالسالان اللات مئانهحارشلا ضعبهعبتوابمف | شه ملك نت 9
 ةالصلا م_ييلعءايمنالاو مالا نممهادعنم ميج نود ةءالا هذ مب ص خي ةمالا هده ىلعهضو رعملا 00 ةدما#ا

 ةعيرشلداقنم لكلا ماعوهفدايقنالاوهو ىوغللا ىنءملابامأو دال_صلاك لوقنممساوهو مال_كاو 0 لاك
 راظن ىطو سلا هلاقا وق لوقأ لب+قنم نيمل ملاك امسوهىلاعت هلوق هديك. و عئارشلانهأأ لماتنةمب ومملاو ةمسحلا
 ةحاحالف لوصالا بتكىف لصغمناسجالا نيب وهنيب قرقلاو مالسالا عمنا مثالا ةمادارسالا نماهناف
 لسة ةعدقلا بتكلاىف هيهامسو دجأ همسا لعجىأ (هم_ءاد_جأو ) هركذلا| راو
 م-يويلع ءايبنالا اسم هللادجرثك ًاوهىأ ليضفتلا ممانم لوقنمإ-ءوهوهدوجو 000

 ىواخسلالاتو اي ساكةمايتلا مودل ءاول ب حاس صو هو ىاذملا ع.يجو مالسسلاو ةال_صل |
 هلل لدم هئام أى هنيلءمااكلاىت اي سودهذفتاهن صيبأو رجاك ةقصديا ةداعسلا رع

 باوجوهو هريغايذ ظحول ىتلا هتاعص ف عرشه سفن ىفاهبفو.دوملا هن افصركذا-لولسو هيلعيلاعت

 لاوس



 0 وأم ماكو ىحر وضح قةحدغب ىأ(ةلالضل ادعب) بس قا ادشرأىأ هرمها عشقي (هرىدهأ)

 ا هاب/ ثددحلال || ارمشم مهي ادهرونبالا عفنرتالمتلالض ةملظن ا ىلاءاسعا هيؤو مهب

 0000 ىدعأ) لاةقهريغه سفن فل هاك !ارهااارهاظلا اذهم عفن ,لهدردةنردقم لاوس

 ةزمملا عاقب ىدمهأو ةلصوملاةلالدلاوألاصنالا تن اكءاوسةرادحلاةيترولعل هل صفاسمنا ليقو ما أ

 اداة ىح اذلاليمكت هيامىلاوةاجنلا هبامىلاةْياد- هادا رااوق باس كدا د وعت : همكو ىدهع راضم

 *.هلالضأ لاقي ورلصوملا وب رطلاربخ ةلواسوهولالطلا دعا راسلاو (ةلاهجلادعبهبلعأو) لاق
 نهسئطخلا ىل ني اًضاا٠ نماناواذا اهتلعفىلاعت هلوقك دصقريغب ودعودصق نع نوكت ىهوهعيضاذا

 ا مضب عراضملسعاو هي كد لول ”الوأةيدمسال» أءلاوةمعبدملا قادطل | ةعنص ةلال لاو ادهلاسو

 5 لاو ةلاهملاو ليما : اما ارد محلا حتفب تلاهحلاو ىنتقملا فاكماللا دمدشتو

 لك اقو 4-2 ماع فالختااهجوالهج ثلا تلهج حابصالا قو ,ةاول, قباطنالىذلاداقعلاوهو

 نءلعتو ملا وةمدعملاع اذا ةينالسرئا هطيض(ةلا ا دعب هنعقراوإ ىس /متاالهج كك شلاب وك

 ري و 1 هاينالئذلا اعوأ ىلا لماذا حامل اقوداوعتوهامكاوتلاج لاق ء الهنا ةا>:ل | ضعي

 ةلاغ اوه. رح ارش صوشو داو او لولا نسب ركذلا ل ماخللجرةره# | ىفوانأ هتان والو + لد

 ةلالضلاةاكاش طوهوأ اهتدعلال_. اد وكيه-فةظفالاهذهتومث وحب ثيد_هلا اذ_هلوقأ 00

 ه6 1 ةرتقلا3ق ةلرئامد_ ءبديحوتلاو نيدلا ل عجدعفربدار اوس ا .ةريغ هنا انلقواواهعمجاودزاللو

 35أ قايط ةلا اود اهلا نع-ب و كلركذكلانعفرو لجو زعىلاعت هأوقك زا وهقاعئاشاروهشم لها

 ا د وهعمر كدر دلي هتيمسو هن" مو 6 لآ ب( ةركذل دعب هن ىمس أو) ههشوأ

 مذنب درو قل ملا فن اهريلا هطمضدي دش انوا اعو هاام ساهل عج اذاذب زب وادب ز هايم سك ءأد ااند

 تر لكلا لودر 5 سونوذلا مكر لاول ههملا نيسلا نوكسو 5

 تسلا لوه#ىقرعاش !|لوةكلوهللا ىعمعقلظيوةقرعملا

 ةركندوأن ١٠.ك] ةقرعمهمأو

 نمءول وجاممهفرعأوأ نيلوهملاسانلا هيلا هيحوأاعوأ همس سانلا ف رعأى أ ةيدمسالءابلاو
 هيفرءأدارملا ل. ةوريمعتلا ىلوالا لوقو مهصعةوءايدنالا نمءوفرعن ملاءسانل!فرعأ وأد يحوتلا

 هم ثريكذتلاو فب رعملا نيد وفلك :وهو فوصومةرهشبالو فورعمربغةركنلا ك>قوه نم

 ساذلا نيك اسملوأ هن نهيق ةرتسفوةلالضوتلاهجنام زىفهلسرأ ىلا هل_.قامواذه ىنس
 زعأنيلوهحمونوكو ا ل ةداعىلعم-

 ةّؤنلار و:قارشادعي و ايبارعاوان ود ناك نمم عملا ها مرت اكل 7 سائلا

 مال_سأاوةالصلاه-. ءاع هتثعي ليبقلعلاو نيدلا ناك دقو هماجرو هدب ربا ا

 فيل انوامول_عاوعدبأ ى> مالاهنعم مست ملامد تم ىلعهنمدللا ضاقاف شي رعتلا ليقتال نكاةركذ
 رع .رثكأو) لسوهياعملاع" هللا ىيصهدصئاص_+ نما ذهوءاز 4 اريخ هللا ازهراكفالااهيفراحت

 ةئاثلاددد_ثنو فاكلا عشب وأاهفيفختو ةثلثملا ل توةزمحلا م ذب رثكأ(ةل-هلا
 رثك أم-ةطوقو انلادجت رثكأفانتل داحدةىلاعت هللا لاق فد بسنت وز ملا ندا ةنالدر وشكل
 0 ااوحاب_صملا فاكلكالان ةلدفلار 2 [ىألوعفملافذ>ونمةدابز لمت < لكالا

 مالك درت: )هلا نالاهمدعدعب وأدرعأ» ءاد ,|ىنابتاقدعبهتمأر ثك اوأهعس انه ىلعوأاةاطمقازرالا

 ءاح وعةلءاوناكم-منالةلةلاد_هددللادعاوقهب رثك ًادارملا ليف :وديعب وهواض أمدعلاىنعفبرعلا

 عمو قامطلا

 هوافعضو

 22222 يل لل

 نمهز 2-2 <« وريثكتلان ء(هررثكأو)ن )ن والامذب( هركد اادعب)ةفرعم ابره "| ىأ لأ فيغو نادعس

 هما اددعيفو هلام ىأ(ةاقلادعب ١ كربد

 م ١

 نك هروننممويلع شر
 رو-:!!كلذنمهءاصصأ

 دقفءاطخ[نموىدتها ||!

 دعسالو ىدراوىوغ

 دعت دارا نوك نأ
 هلي ةىلااريشمهتاالض
 الاض كا ول
 قد رطااالعاحىأىدهف

 قيقحتلاب اقشاعوأ
 ماللاديد_ثثو( مع ١ و

 ل-ءجاىأ ةروسكملا
 (هنإلةفرعم ىوذ ساذلا

 نآرقلالازناو ىسولاب ىأ
 ىأ (ةلاهمادعب) هيلع [[ *

 ةيلهاجلا نامزروهظدعب

 هتلاهجدع. وأ ةرمقلا مانأ
 كاف و هزاح - ءاوذل
 نانكلاامىردت ثتنكام

 ةليصقت ىدن ناعالاالو

 هكر ىأ (ه.عقراو)

 د ةمالاءذهةضر

 ءاحلا حافي (ةلاخلا
 ىأ لوزا ىععةمحعملا

 ركذمفن ك:1نا كعب

 قناهرب و ناشورذقو
 لع ىاوناك ناو رهاظلا
 ريخح والا فو ىلاعت هللا
 انميلعتب هنأش عفرأو أةمأ

 هركذ لوجت دعب هنايدب هأنا

 لا 01 1س ا

 ىمساو )لركذ كلا ءق رو

 ةروسكملا ملاديدششب(هنأ |"

 الو حارم هلا هطيضاذك

 ةرثكلا لعجا ىأراثكالا ن



 حئقب (ةليغلا دعب ) هثقاف ىلع هريصوهثض ايروهداهجو هنومنب ىأ ( هن)ءاينغأ هثمأوأ اينغ ١ 6/4 هلعجا ىأءانغالا نم( ىنغأو)

 هف:مورةفل اىهونعلا

 :ل يع مفخن اوىلاعت هلو5

 نمدهنلا ينعي كود

 م-جأو) ءاشن اهل ضد

 ىلاءاعأ (ةقرفل اعدم

 | عار كا رف
 الو اعيجمللا ل-_..

 22 اورك داو وة رك
 ءادد عا :كذا كلعمنأ

 محيصافكب واق نيبفلاق
 اذ_هو اناوخاهّممعتب

 ىأ(فل 9و وز هلو ىعم

 هن)ةدو-لاوهفلالا عقوأ
 ىفىأ( ةفا سواق نبي
 ءاوهأو)ةدساف ضارغا
 ةعدتبمءارآىأ ( هتنشنم
 مأ 9 ةعمجم ريسغ

 نك تاعاج و(هق رشم

 لاق ةئامثم ل_ةامق

 طع انه عقو قانمللا

 ءاتلاصد_عءس فنصملا

 قرفتتلا نمءاغلا ىلع
 ءاتلا ىلع ءاغلا سدقتب و
 ةخس ىهوقارتذالا نم

 ريخهتمأ ل عجاو) وعلا

 (سانلل تح رخأ ةنمأ

 انه هءلوقيناهقحناك

 هيفمادت رمخ نال اًضد ٌأ

 ةيلضفألجال ىهامتا
 ةمزالا ا ىلعءاني هيوم

 ادسولعج كل ةيداعلا

 ةضقلا سكعنم ىلوأ
 ةدرتلا حاصر اشك
 هاوقبةدب زلاهذه ىلا
 هتءاطلان.عادمّنلااعدام
 ىتاريط) اوافوقومسعكن عىمرادلاهاور(رخآثيدحىفو) مالا لضفأ انك لسرلا لضفأب

 ىدنع) فيعضدان_ءءايهاورواقوقومسعكن عىجرارلاوه-:ءىلاعت هللا ىضردوع_سمنبا نع

 ءاذغالا نم عراض م ىنغأ (ةل_يعلا دعب هن ىغأو) فاكتوهوديحوتلاةملكب صقناما ممداعأو اهماقاف
 نمىنغأتالئاع ءكدحجووىلاعتهللالاةرقفلا ةدحتلا نوكسوةلمهملا عقب هل بعلو ىنغلاءاطعاوهو
 2 ناك يلب هل معتساوأو يجود اءدك ليععجلا مع ىبععةليعلوةثةماعل اوهلقك و هرما.ماداذا هلاع

 دارملاو ىفاثالراصتنالا ب اك ىف قويبلا ها صف[كلايعى_ءعةايعلادو رو .يحصلاو زاحلا نمدجو
 حمقو متانغلا همه لح اعةعسا اورمعنلا نممهكلذدعب راص مهم ادّاقهياعهتءأووهن اكام

 مه:ارتقادعي سانلا نيب هرعجأ ىأ ( هقرغل ادعيه عجأو) نايمأ أوح رع | نءىغوهامكلامملانم

 نيسب ومجعلاوبرعلاني_؛ناكاك رايدلا كرتو بورحل] ةيدؤ1لاةوادعلا نممهمدبال مهب ولت رفاذتو
 لرتوةرجملا ىلا ىدأا نبك مملاونيمل لا نيد ناك ام ىرتالأ د حاولا ةايستلا نيب وبرعلا لئابق

 شارقوبألاقمهيخأوخالاونبالاو بالا مب لبةاجاهملاوبورحلا نمر ز لاو سوالان يب و ناطوالا
 00 ليلخمالتساونامزمذو * ةميشسانلاىفردغلاناك ىلبقو
 ليةعنينمؤلاريمأىلخو ©« هقيقثريبرْلا نيو رع قرادو

 ىدحا نع لرش مهتمدحاولاراص ىت> ممئاغْضو مهداقحأ لسو مهوملق نيب هللا فلأ مالسالاءاجاملف

 دارااوأ نيدلاةلموديحوتلا ىلع للملاودئاقعلا عجمنادارملاوأ نيفصن هدربعطقي ورخ" اللهيتجوز
 هل_.قااري_سفت فطع (ةقرقتم مأوة_كمءاوهأ و ةفلث بول نيب ه.فاؤأو) هاوةفاهنممعالا
 ىف ”'رتقالا نمءاتتل اىلءءاغلا مدي و قرغتتلا نمءافلا ىلع ءاتلا مددت ىفاسملتل |لاقإك ةقرغتمو
 فارتفالادعي ىالثئاوةدومىلءمهندب عجأى أ ةعمت ب ةفا:ةمءايشالا لعجفيلاتلاو فوءلاةخسن
 هتمعتب محي صاف. ولق نيب فلاوءادعأ منك ذا كيلع هللاةمعناو ركذاوىلاعت هللا لانك ةوادعلاو
 مل_سوهيلعىلاعتهّنلا ىل_ص ىلا سد سي فيلاتل انوكىف انيالة."الاىقمتلا ىلا فيلاتلادانساواناوا
 فيلاتلا مزاتس بولقلا نيب فيلالاو لج وز ءىلاعتهتلاوه قيقحلا لعافلاو ىرهاظلا بسلا هنال
 ةدحاوم#تديقعز وكت ثيحمهدئاقعنببفيلاثلادارملا وأ مهوناك امه ةافانمالقتاوزلا نب

 ةقرفتملاة:-كئااوهبحتو هيبتشتاملسفنلا ليموهو ىوهع-جءاوهالاو ديحولاو ىلا ىلع َةَقْفَتم
 نلو ىلاعت هللا لاقأكم ومذملا ىلعه-ةالطاسلغ ىوهفلاوادوهماقعتماد>ا دمه وه«لعجأىأ

 ةمأ لك نا ىنعي مهريغو سانلا نمةقرغلا ىهو ةمأ عج مالاو لعلا نم كءاجامدعب مهءاوهأ تعبت
 وهنممهنمو بك ١ اوكل ادعت نممهعم 0 مانصالا دمعي نهم هع رطمىلع وداقتعا ونيدىلعتت 1

 هللأ خسنو مالبلا وةالصلاهبلع ىسع ن.دىلع وه نمممم و مالسأ اوةالصلاهيلعىد وم ند ىلع

 ظ قو كله هنعداح نمام.ق ادحاواش د نسدلا لعجو عنا مث ا عدبج ملسو هيل عىل اعت هلل |ىلص هّثعن رشد

 هنأ ىأ سانلل تجرخأةمأر يخ تنك ىلاعت هللا لاتاك(ساانال تجرح ةمأريخ هم ل عجاو) ني رادلا ىف
 || دارملاو مدعلا ن متجرخأو تقلخو تدجوأ ىنعع تجرح و رذلا لاعو لزالا فهردقو كل ذب ىضقىلاعت

 ا سانزل ١ عيجم_ه و ةوعدلاةمأىلعقالط» و سو هيل عىل اعت هللأ ىل_كهب نع نموه دو ةراحالا ةمأ

 دب نيذلا مالا ىف نير وك ذم تنك دارملا ل هقو - وهيلعملاعث هللا ىلصهةثعب دعب ندوجوملا
 نءزومتو فورءملابنو رعات ةهدذ-عب هلوقنمهندباع وأ ك-ثءدوكمدن ةد ري بخ ٌمناننيقوصوم

 انريخأ رخآ ثيدحىفو) ةححمهعاجاناىلعليلدةي”الاهذهىفو هللابنوئمؤتو ركمدملا
 لئالدلا ىف معنوبأو ىفاريطا اهاور (ةاروتلا ىف هتف ص نءمسوه يل عملا عت هللا لهل لوسر

 دجأ
 ىدذع ص وصلا ىأ (ىدبعقا روالا فهتفص نعإس .وهماعملاغت هللا لص هللا لوس رانربخأ) ذ وعسمنء ا نعهلث الدف معن ونأ و



 تالا نم هنيفط او هبرتسخان ملكدسحأ ىأىقارغتسالا سنحلل ءاللاف رح, ة+سنقورايخالا رثاسىلءىأ( راتغادجأ

ب (هرح اهموةكع)هّدل اسر ر وهظو هتدالو ناكمىأ
 (هدلوم) ءايفصألاو ةكثالماو هناقن لحتو هيرجه عضو م ىأ ملا حافو ممملا مض

 ءايسنالا

 (هييطلات وأ )نينداهشل اءادباةل نعني ءقملاةرابت_نوكملوارهاظوا طا وارخآ و الوأ هكر ب نفي مثلا نيم رحال لصحيل (ةنب دملاب

 ىور دقو ىم-_ىلا ىفالمسالا فك كالوافةخسف ىك ةميطب وأةئيدملا لاق ندم أوهو ءاطل اعقب هنارينقتل او هراط؟ ةنمدملا هاه

 ناكف اللاب وسمو .ققيلامعلا نملحر مها برش ىحست مالسالا ل بقتناكوا ممن اذ هامسا رثعدحأةار وتلا قاف نا

ل اومال هأ اهياءاهتكسو مالسالا ءاحاماف اماكسد
 هرك مالس

ناماوك ل دباهمس ملىلاعتوهناح.سمللا نك-لو برشي اظول
 ا

. 

احمسولل ااهامسدقو ممتيلهاج نمهياعاوناك امالا
 نموةنيدملا لهالز 5 هلو#ب ةنيدملاىلاعتو هن

دم ىلخدأ بر لةوىلاعت هأوة ىنعم ف ىوردقو هللالوسر نع
 حجرة ناوهئدملا دنا فدص ل خ

 نعمدنس<قدجأ اورد أط ىه هلا فغت سلف نرثبب ةنب دما ىمس نمدر ودقو 68 1

 اولا وأن أد فطعدجأو هلاقب رمش هيل اهفاضأ / رادغادجأ

 هذه وه هيلءىلاعتهّللا لص هتدالو عم ومىأ(ةكع دلوم) ىل-وهيلعىلاعتهّنناىلص نطصملا ىنءع

 لاقوأ ةنيدلا) م_بوهياعىلاعتهّللا ىلص اهيلارحاه ىذلا هترجه لحم ىأ(ه راهمو) ةقيرشلا ةعقبلا

 هني دهىلعتماع ناد نم ملا حاشي ةلعقم ل قوندم نماهنالدإ .عابتزو عما ارصملا ةنيدملاو ( ةبيط

 هرمهريغبو لئاعفا زوو مما ةلاصا,لوقلا ىلع زمهلاب نئادمع_هلاو لسوهياعملاعتهّللا لص لوسرلا

يقاك هءلاد ريقةك رحل ا ىنالصأءاءلل نال ءافماجن ز ووا#دارزبلوقل اىلع
 ةغللاق 6 رح فاو سناعمىفل

 ةنيدمللوةشدحلل نار جهنيملسمللو ةكمحتفلبقةبجاو تناكو رخالا ناكملرتب تصخ مث كلرتلا

 هركف نرش ةشدملا مساناكومل سانلاةوادعلة رجلا مهقومالسلا وةالصلا مهيلعءايدنالالاغو

 ةبيطوهورك ذاماهتمامساافو بي رثتلا عم ماهيا نمء.قا كلذ !سوه.لعملا عملنا ىلصونلا

 نارقلا ف ءاحدةوةبيطاهاهسفسي رثثلا ظفل نههيقاإ مسالا اذها

لاقذاو لاةونيقفانملاوراغكلا نعةباكح ل
 برش, لهأ اب مهتمةفئاطت

 اوفاختي نأب ا رعالا نممهوح

 راصنالا ارهصئاناطاسوةكمقدص

 ىأ(هللنودا#اهثمأ) ءأرم

 هناح.سةهدجىقنوغلامملا |

 دج مهيدنلا عمت ىلاعتو

 مه نا
 ىلع ل دبا موممالادجأ

 مأو
 هلوقب ةدييقتا مهركش

 نمىأ (لاح لك ىل-ع)

 ىو ءارضلاو ءارسلا

 ه:مآ زاحتملاةم-_ثاح

 أ

 هللا نودم<نودا#لا
 ةففذ ىهوأ ةميطل ا ةحئارلا ىعع بيطلا ىفةغل حاقلابسيط ثنؤمةنكاسلاءايلا ف يفذوع اطلا عّتشب

 .- َ . 7 ٠
 هنأ 55لاح و هم ع 0 5

ضي اةءاطلاقيودي دشَتلاب ةممط نم
 ايخكاولرشلانمةرهطماهنادارملاوا

 - دريد لك ىلع ا ىوارلا نمكثلاقوأ هأوقو هن

 0 ه1 1 ا - -. 0008-5 .6 -. 5 هاس 0 .

 ةبيطول_سوه ل عىلاعت هللا ىلص ىنلا هلاواميق
 الدممط»:لاقوأءةربد-ه فرصلا نمهعنملعتول ادور

 0 1 : 0 0 ١١

 تدل ال

تذو مل مك هرحاها هبيط ةيفرظو ليقف دعب ىلع زاحناوةبيطةرحاهمورب دقن عوفر
 ةيفرط نهج ا ح

ةراو هكعمرلوماذك و دز ؤناسنالا لاقي اك زعالىلكلا
 ا هنمأ) رد: ةد41٠.٠ىديمردصممنال_.

 كح

 اذ هىلعةدايزةاروتلا

 مها رطأن ونص ولىثو

 مهفاصن | ىلع نورتو أ (يسسب7ب777 2 27 ت0 رو ع جم

 ىلاعت هللا ىلصهللالوسر تاقص نمت ريغامدعددوبملالرتلو راملابث ويل ليللاب نامه راهتق واةالضلا نول د مهل يجانأ مهب ولقف

 هللانالاق هنا هدنسم ىفدوعسمنب هللا دبع نعةبدش ىلأ نب |ج رخأدتو ممكلادشأ مكتواهيف ىقبامْئثروهظ ىلءراغت اسوهيلع

 ىدوماذاف دورمب وهاذاوةسنك لد لسو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ن |كلذوةنلا لجر لا دالهيدن ثعبنالجو زع ىلاعت

 ىلاعت هللا لص هللالوسر لة ضد مل> ران يدان ف ناكوا وكسمأ سو هل عىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةغص ىلءاوث أ املف ةاروتلا أرقي

 ضيرل اءاح مثلاتمهدنع كروض- لجالوأ متداع ىلع ىنعي اوك سماق ىنةفص ىلع اوثأ مهنا ضيررملالاقتفمةكمأ كلام مسوهيلع

 لاقفاملاكك ىأ مسوهياعىللاعت هللا له هللا وسر ةفص ىلع أ ىت>أ رقفءلد عقرف لدي عفرائراقلالاقو:اروّدلاذخأ ىتح و بحت

 جرخأو اخاالول سوه ءىلاعت هللا ىلصهللالوسر لا قف هللا وسر كن ادهشأ و هللاالا هلال نأدهشأ لاق مثكتمأ ةغص و كتفدهزه

 عمساملف دوبيلار امحأنما ريحىناسلان امعنلاناكلاق سو ماعىلاعت هللا لص هللا لوس .رتافصب ىتاعترامدفنصمىف ىدقاولا

 عمتي -دو ملعدأرقاللوةيورغس ىلع تفك ناك أن الاقمثءايشأن عدلا ف هيلعمدق سو هيلع هتهقلاىلص ىننلارك ذب
 20 ذاومركتامو لكفامة.ءاذاف رفسلا تق ْكِب تعمساملفن امعنلا لاقهح فانه, تعمساذاف ب رثيبجج خد ينم

 ةعدجلا ةرثك فرص ا دعي نيفرطلا شن رعتود#لا نو ريثكلا نوداجحلا (لاح لكى لعهتنوداجنا



 ليرحجوالاالاتق نورمْحدلاَل مهورد ص ىق مهليحأنأو مهؤامد م 1 نودالاكتماودجا ككساو الاب تمن وءايننالا

 ناب لسو هيلعىلاعت هللا ىلصهللالوسر ناكف هنن ءاوهيلا جرخاقهءتعمساذا لاق مثدخا رذىعريطلا نحت مهيا ءنئ>ن مهعم
 لوسر ىؤرفهإو رجب ل 1 يس : ناسيا لأ ةئاموهانافهثي 1 0

 وهو اوضعاوضع هعطقو ىسعل ادوسالا ل2 ىذلاوهاذهنامعئلاوهّللال وسر نأ - ألا: هلو مدنها لسو هيلع ىلاعمهللا ىلص هللا

 ) ىننلا لوسرلا نوعبي نيذلا ) نينو لا نمنيقت: ل قحىفىأ (ىلاعتلاقو )هللا لعب اذكر تغمكناوهللالوسراد#نآدهشألوق»
 ىلا ة هدع ريشا ماكحالا غيام ىهوتلاسرلاةبترعنمب وةنالولانىهسملاق 5« انةرخ 4 |نم ضيغل اذ خ أى هوةوم: :ةيترعنسب عمال ىأ

 ةلاسرلا يدقتهجو لهلو:داهسلا بار تاما ةءىلعأوه ىذلا ليمكتل اولاكك لانيبوةدافالاوةدافتسالان يب عماحخزربوهفى لخلا

 ا رراعةنوك عمئأأ( تابت ”رملاق ىفرتلا الىلدتلاس < *سددرتلاوأ هأاسرلا تعني ماهةهالاو هدوجولا ىفا هه ةكترخ“ 5 عمركذلا ف

 نيتي الاوخآىلاىأ(نيتي الا) ةيددءلاتاحوتمااوةيثدللامولعلا نماهاكهفراعمنا ىلعتلادلا ة#قبالاةءارقلا 1 لل
 ارسل را رة وقن[ دن ىأ دك ىألاو هو هد لأ ا هنافصو ةيلملا هتوعن ل نتلارلا

 ليختالاونار ولا قمهدنع

 ةلءملا تم كلا ديزأههو

 ىراضتلاو دوبيلا لع

 فانئئسافو رءملارمه درمأ

 ةرويزملاهةادوالزيمم
 ران ىأا ةلطموأ م هدنع

 هيلعملاعتدللا ىلىنلا
 عسيجه فرعي ءاع 6

 ىلاعت هللا نالءارضلاوءارسسلا قرض حور _.و عاجطضاودوعقو مادق ن ملاح لك ىل_عةمالا هذ-ب
 ممن لاو ب ااغلاوأ أعومجللر ظنلاوهولاح نودلاك ص:ةالقابت اذاواةحةساد#لا قدشسم

 ركثلاكة م -_هنلا لب اقم نوكم نا مزليالد#لاو لقاك فلك : لكلا ىلع هاجوم ماش نماذهوأ

 راو كاوداعالا ها لاح لكى ف4 لع امعنمدمعلا ناك ن اوه.ح ودلع ءا رضا قدما حجات الو

 ىلا 1ةمالاوزل_هقدحلاةرثك لوق" نأكلورصالا نعهظفحو ابيلع ب اوثلاب ةعفنمءأ رم ذااو ساو 2

  لعاو مهالا نم مهريغل عقيم 4 -> وع لب أ ىلع اهيقمتلا ىلع 0 ااود# اةروسد» ارق نمتاوملصاتاقوأ

 تنكس ١ سس هك أن هري-غو فخ ص1 ا ىلع ضارتعالا حورمشل ضع قنا

 زويل اقفءاهقغلا ضعي خلاب وةلاد_همةةر_ءاهئافاقر 1 اواهتءارقءاهققلا مرحدقو ةساوسملا

 وهل_هاهلب لبو اهش :رهىكلذدعباوفلتخا مهنا مت مم هو اظفاثاا ى الامم ذهواهقار وانعأحت دسالا

 نمصرغلا ىقانيابلاغتشالااوناقوا تمدارملا ريغن' هش اهل . وأبو ناصقتلاودازلااهريسخت

 ةرثك و اهراشثن ادعي هتلاحةسالرع_غالىل ءوأما اقف هرحتلا نأىلامهضعيبهذوزو<الفاهخست

 تالوةنملا,ةفرعملابابرأ

 باردأ هلك دسدمس و

 ندم ةميقتسملا ةعسا دك

 فيكوهوركن أ اس مهمازلالوأ مية لوك .اءىلاعت هللا لص ىلا ةقصةفر ءملاهتءارق نم عنامالواهخسأ قالخإلا 0 1 ثثبيح "ل ةعملا باحصأ

 اوقر_ءلاهوذرحولواهنع ل ةذلا ثيداحالا ىف عق وواهوملا اف ةاروتلاباوثاق لة ىلاعت ”هللالاود ةواذه مرحي احا ا 7
 حرش ىفو ةيميت نيا اذ. - هىضترادقوأ مهم ةعىلاعت هللا ىدر مالس نب هللا دمع مهمْزلأ ىلا مجرلا ةيآ 7 هود 2 0 2و

 حاس نا دعس ال- 5 و ا.عرش ادعدقمه 5 رظنلادافأو هلي دمت مدعملءرظنلا موق اماهيةدح و اذاىفا>ْلا 0 ىأر 5 00

 ر-ءواعرشتار
 (نينيالا ىالاونلا لو لانوعبش نيذلاىلةتهقالاتد) نسحمالكوهو«لافتثالاوعيفرقتا | ار ال وال

 سس ص

 ىأ نءىأ م ءعضب نتا تاو داغر هللا ىأ ثئابلا ملعب رو تاذلشلاو تالالكاكا كبللا

 اص يدنودااينلا طاووس اذقعالا عطقك تاقاشلا فيلكا نم هربا تناك ىلا لالعالاو تاما 01

 هودعىل_عدو مهن وه -سغعت قهومظعى أ هوز زعو هءاونم ؟نيذلافا ماعاف باوبأ ىلع بونذلاروهظو متانغلا ارح اواظألاو دمعلاىق

 ةجرلاب نوزئافلانوحلفملامهكئاوأة:لاو تكلل لماش !!جولاوأن آر ةلاوهوهتلأسر عمىأ هعملزنأىذلر رونئلااوعساو

 اههيلعوسعو ىمومفالخ فاك ىأا«ب + ءلاهللالو سر ىلا ةماعمهريغو ىراصنل م0 ةيدنالا

 ياس االاهعسوأ أ د ىسومناكو مال اوةالعأ اهي اعلاواند ٠ نمههلعلو ةصاخ ل5 ةارسأىج ا يومان رت مالا لاو زلم

 هكلاس 0 وبلا و داواقلا كلم ثيحىأض دالاو تومسا اكله هاىذلا ى ا 4 بيع هريكو وهناك الوعي

 فرعت نمهدج والو :ريغىلحاساو هالوأ هباقوهالا هل لوسرال هناك ةوهالا هلاال تاغْنصملا ضءب ىف 3 اذسبام ىلع ادوج ولا عج

 درك ان ىمالا ىتلاهلوسروللاباو+ه اء اوغالاوةياده ابو انفالاوءا الاب تيعو ىدك مك ءرط نمالوهانمهةيثم>ن هالوه ىعم

 00و هناجطو ناقي ردك اردنا .ءوةدهأ ثم نامعاهنلاب نهؤنىذلاى وذا اذه لثعناسالا نعمهفقوتل تيكدتوأ تيدشو
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 لد ا :اروثلا نمهد_:ءابوتكم هنود ئذلا ىن-عأ أآهومامد نع الا نيت اهرك ذاوأرتاكأ

 مم هرصأ مسهنع طبون ؟ابذحلا م ماع مرح وت ابي ىلا مهل وركنملانعمهاهيو ف ورغم مهرماب

 مهكئلوأ هعمل زنا ىذلار وثلاا اوعبت اوهورصتومورزعوهياونمآن يذلا موياع تذاكىتا !لالغالاو
 يح وهلا هلا !ضرالاو تاوم لكما ىنل اه كايا لوسر ىلا سا: !!اهءأاب لقنوحافملا

 مهاقااعاو نود“ كس اعلهوعبت !وهناهلكو هللا ن مودى ىذلا ا ىمالا ىس: لا هلوسرو هللاناو <" اوكيعو

 امءاوةوالتلاب و اهلا راكد اظوكنااحاضياامهانر ك3 نفوز اضتخ )للامم طن ل دكا

 اده اش مالا وةالصأا هب اعهنوك- !ىأةداهتللدوقعم لل_صقلان الزم“ 03 , الا نيناهفنصمار 5

 فوصومه هناء مد متريظعلانآر هلا نمهدوص# «ىلعءلديامالو رك دفان و اعتاكو فراغ هما

 هد ىلع لدتا مئالر 0 الا هذ_هرك ذم ليحنالاوةاروتلاك ةيحلالاب تكا! ىفكلذب
 رك ذهبا لقدتوأ مى عيد تامو:دامعتلار ١ ”وةكستت| قاعات اريقورك 0 ا نمىل-ق ام

 ةمأ :اثلاقوهل-ةناك هاروثلاقروذ 3 ههمساوهمصوناىلعهيماتلان مىلوالاة. الاىفاملادار رنا

 ىلاعتهللاىل_ص أ - املاوءانثلا نهضرفا1ترك ذل .ةوداروتلا فاو ايمآايم'والوسرهنوك رك ذ
 ةجرلا ىف عمطفئءانأىلا«”هللاهنعل سيلب الاقئث لك ىتجر تعسوىلاعت هاوق ل زئاسلو !سوهيلع
 ن<ىراصنلاو دوهلاتلاقوةجرلا هنأ نمسا انوقتي نحال امتك اسةىلاعت هاوق عم_املق

 نءاوجرحخ هرخآ ىلا لوسرلان وعش نيذلا ىلا عن هاوقاوعم_ساملفةجرلا هذ_هىف نول_تادنوقتم

 ةمالاوذ_ نا مدك لاق ةهيأأ همعىلاعت هللا هر تاع نبا نعل .ىسىورأك اذهومومعلا

 فيد رعت ناكنأ صعب لدب وألا يذلا مهورب ريد هنأ دةمربخ نوعي نيذلا نا ىلع ىمم ل-:ةأاكوهو

 مهاب هاوقو ادّتمم يذلا لعجناف لك نملك لدو وهفدهعلل نكن اف قا رغم زانانه لوصوملا
 ّل رةلاواتتعلا عن هللا ىضرسأب 0 نانعرو وثا1اربم يقنلا فلا هنأالا صيصخ الو هريخهرخ آىلا

 لدبملا نال ىدنحلا هك: اوه ريغو حاملا ناك لو ألا ندريثك هيلا بهذ صص#لدبلا نا
 هاعدمف الخ ىلع لدي هح رطفموحولا لكن ماَحَو يظن : 1ن اوهنالهيف هل ةد>الو حرطلا ةينىفهنم

 ق4 اوهو تاص_صخلا نملامةكالاو ضعملا دبل وق. ناك هناىلاعتهللادجر ىداشلا نعمل-ه:و

 هرب رقم مدقو مل_سوه-يملعىلاعتهللا ىلسص 6-5 دلة دم 22 -صو هوست الوأرق الىذلاودىالاو

 هءالوأىرقلامالقم_نهناوهيفام مد 2كلددس ؛ هديب بتك" ل_سوهياعهلا تهل فصلنا لوقلاو

 هنالد_صقلا ىعكمالاىلا ةيوسنم ةرمخلا تقي ىلاواوتلاو ىرق هنأ فاحدلا حرش ىفو هندإو ىلا

 رهاننل فلات هنم ص خأ عم ىنلا ىلع لرسرلا مدة ىفو هل هدعب 0 : اوهعامت اي دحأ لك دوص#م

 رمأءاوس عرشب هيلا وأن مىنعمال نا اوهو ىوغللا هانععهنا ىنعي هللا نعأ تاق لسرأ هنال لسيف
 بزاعن,ءارمأ | ىلع اس ل ىنلادراذتوميمامتهالا وسر مدقل ءةوالمأ ا لتحت

 كيتو لق هالاووتأ رأى ذلاك لوسربوت از :!ىذلا كد امك تنمآلاوامهفعىلا تار

 ىذ اارخأافاليقوراركتلان «بلوهىئاللابيترتل العام راخ مالك !|نوكيلح اسرأىذإ دا

 0 ء وعلل هع ةقحو هأنعم كايدار,نألاماحاو ىوغللا أنعم لوسرلا داربنأ لاما عئدل

 نال ىذلادر ااا ]ليقودار ةنالاق سيل ىعم عاما --الا نم ىل ص هزانه نعش يحأ

 وهذ ضماحومل_>نامرلاك امهعومجءرامخالا دوعةئاف ةقلاسلا ستكلا فكلذب ,هرابتثالى الا
 ١ ىقرنلل ةهنانص عي تعوم سول ىندالا مث ىلع الاالو را ذفيمعتلل ىنلارك ذوالوسرلان هصخأ

 0 وهورك_ءهللادص فو رعمل اوهقصوامساامويقهنودح مهنا لع «الاوةارو“" ]3 دخوىنءمو

 1 2017015 ت10 ا مت

 ( لافش -م1)

 ىلع ةلزنملا هللا تاملك
 ةلصقمو هلم ءانم .:الا

 هتعبأ* .ه نال هوعبتاو

 َّ ل ةسحملا ثروت

 اودع ْىل نود“#
 قرط ىلاهتعن مةكرمب
 هيدوم بادآو هلك



 (ةجرأ بقىلاعت لادد”و
 .١. اة ةره 9 3 : هوز ه ١ ه ٠ 5 م ثوزأ زكم .

ملاوٌةجر اهرسُمم ةمهمأبل ارهطالاوو_ءلاذل هدب رمام لمق
 نم)ةنثاك ةميسج ةمعلوةم لظع ةجرش ىنع

 ناك ملسوهءلعىلاعت هللا لص هنأىل اةيفخةراشا هيفو قءرلل كةفو ثيحىقملا نممهيلا تهج ونو قلخلل تفطات ىأ(م تنل هللا

فلا بجوبامتلالو ةظةريضلا نءارمحمل د لفغيالنأ ةبجوملاةصاخملا ةيالولا “1١ ىهيىتااةومنلا ىلعتامشل ادررب
 ةعنا.أةقر

 هللادارأو ةهجحلا مام نع
 ىقرتلا هلىلأ «دو هناحمس
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 ةرثكلا هبححتال ث يح
 هعزعالو ةد_>ولا نع
 اذهبوةرثكلا نءّةدحولا
 ةلاسرلاماةم نأ نيب"

 ةءالو نه ةبرع ىلعأ
 ةوبنل ءاهنعربعملالوسرلا
 فالخ مهوت نا افالخ
 ريخةمالولا لاقف كلذ

 لوأ ناو ةلاسرلا نم
 ةيالولايدارملان اب همالك
 دنالرلا لشكل ةرخلا
 ذدخأ ىه ةيالولا نايا عم

 هحونهنم مزاللا ضيفلا

 ناو قكاىلا هبحاد
 ةئاذالاب ةدافالا ىهةلاسرلا
 لف لاقؤلل ةقاتما
 اذا لو_-ةناناف ىلخلا

 حجتا نيع ىف قرغتسا
 عيا نعىنةهنا ثيحح
 دووْثلانيعف دجولو
 رادلاىفالودوجومهريغ
 روصتي فاق رايد هريغ
 رايدالاو لامقالا هو

 عج ريقرعقألب را ذو

 (ةينالا) رعوالب لحاسملا
 اظفتةكولو هلوق اهماكو

 ّى لا عمال ع

 سانُئدسالا نا ىلع ءانم

 سالقالاة هالع نمسانلاب

 نءاوقرغت ىأ كلوح نماوضغنالممعتلزعلاب :ديدش ى أفلا ظيلغ
 «.ةمهرفغتساو مهنمتلةغل !نمردصام

 هاوسام ىلع دمتعتالو هيلا ىل_علكوتفةراخة.الاوأ ةرواشملا

 لالح نب لكتابيطلاو محرلاةل_صك قالخالا مراكع نا.تالا نمو رازوالا ءلرت نم هنلةعاط هنا

 6 هلا 51

 فراظا اوهدد زمامىأانذ_>همالك ىقنال-هقاذلفكلذديك انديفقتاعاامةداب زور ور غاو راما

 ل وانه حارشلا ضع مهعبتو ىريدقتلا فلل بابن موهف ىسهتناهرخ آى ةلالدلاو ديكاتلل مدسُقم
 210 ا ىرمشتثزلا تهدم كوفولا مناع نوم درا

ا_ىلاقوذلاورمد ا ديف بيكرتلا ىف فرح:هايزنأ
 م ىكتقي دق اهيوقناؤهلد_هاش م

االا هلا الت ارعاىف ةروه-كملاهتلاسر ىف ما شه نما لاقه.ةهريغهكرا ثءالنأ
 ىكائرتختإلا تبهذهلي

 ني١هرم_غد_>او ىقنديفبلحر قءاحامو نأ هرب رقم ءاسنن [!ىقلاقو هر هلاوأ .ة.مهللانأ

 اندوزاجرلا سنحن ءدس< (هةصرلملا لع لس نم قءاسام ل يقاذاف نينثاءىحع مماتسلا زوج
 | هحرفاذكو نال_جرلب لحجر نه ىف ءاحام حص» مو نال->حر لب ل-> ريىفءاحاملاقب نأع_دهم
 ا 1 2 حا اا رو را دقو ل5 را ل 31

 ند
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 مم ءفعاؤُك نم ظح مه لص لو كتم

 هد تمزعاذافمهبافطان مالا فمهرواشوم_مياعةقف للامام ىلاعتهنلا تك صتذعا

 ىلام-ميدهيفءاضقوهردقام ىلع نيد تعمل نملكوآللا بحيملانا



 نةد_كالاناك 0 نللا ناانز و اعتونلول مان تينا لا ا ةوم_فتنلهللا نم

 صعنلالا نكيلنعللان او ة_جرالالان 1. ١ , منمللا ناب اةءطق امتلد د تل - وامهريغلو روك ذا

 انا راذا[ك رهاظلا بدسلا هبا ةمىفالارش نعرال م وهوملا سكس | ناع اهقفلالو رك هدب ول 5 قاع 1

 ال و تنك اذاف لاهم ةيادها رشق اك ىلعملاةلكودا :ام5مهريغنا |[ الءءادعأةل ع قالدتقا

 يوت تيطودفور ةلاهئم سلطات رفغتساو ك تحقق مه راكم اقنمالاو فطالا ىلع

 كاو)ه- اوى هرلا نير روت :اف لك و نو مزعأر أ ىلع ىروشلاثقفتا اذاودد رتاهبق مار واسع

 سوة -هاعولا ءن هلبأ لك ىنلاز 7 ذىأ(مهرك ذ) ا رثوهنأمب ؛مد#' ىلاعت هزلا هجر ( ىدنق ركنا

 هنا) مام اعدرأذ ا 57 كا اىأ(ءتنمإ) ف فعن ل5 مو امهمةددثمر 3 ةودرك ذةخس قون ةمؤملاو

 ناكللوأ 0 + وأ هننم نمالدب ٌةزمطأ عع -(ينامشا متحرالوشر هلعد

 نب قرفلامدقتد هو ميول أعد جار ريمضلاو مهة>ىفّددك الانا جر مو عمر 7 ذلابنمنمولا صخو

 هنم مهمل ىذلاى أت ناكاوفدر  :رعسقت نوك ناعصي ناحل نيل هاوقوْمءضوم ىف ةجرلاوةفأرلا

 دص ماللا مسكي ا نماهف م ذش ىوروعام اني دش ناو ك5 ع>حاومو ٠ هتلماعمن *.عهنأمل ؟وهو

 ةسالالاو ةقوعتلاذضدنو نا ورعملا( هاو: -نماو 6 :اللوقل |ىانش خاف ناكولوإ نو ثلا

 يي ءاخمتا لوك برعلا مااكى عقاولاو هوننللا دض اهل عجىرهوجلا نا الا

 نال ولو وذ ناةظيفحادنع 0 نسح رشسعمىرصنب ماقل نذا

 تناك اذاا مبحدمدقو لعفلاولوقلا ىف 5ةمدشأا نع ةرامعى 4 ةةسالملاوةقرلان مسلاغلاىفنمالان الإ

 8 رطم ة هك .حسو|عيطابنوكو مّمدبءاجرراقكلا ىل اءءادث[ىلاعت هاوةوتدملا فاك اهقحت هعمل يل 0

 :ائةالةندذم ةف_صلوتلاهةوشخ ناانهىلاعتهّللاهجر فنصملالوقر كال 5 ,.5لقوحو دمربغ

 هظاع عءو ةطظاطفلا نيرعأ ىلع بنية الاقوهودحا اورمأ ىلع ةتوشح ادر دع ىلعأ» رمق رقبلانوكو 5

 نالاراشإ ألا ة:نااماق قسقول لاو عيمعتالا ل هجاتحي ا قئاومربغةي” الا هيرست ةاذ باقلا

 كهف * رب مور نأ همك ؟وهسدح نمهريغ عمه ذماسكر ئام ىلع هرم رت رب همزاب ذثني>ولوالا ىلع سرت ركمقرفتل !|

 امو ىدءعانشخو بتاقلا طم ّئ ىعءععمااك فا ةنوكي نا زوو حل _هرب مع غل عفلا ل نود ةلاَدنو ىلع

 رمالا نان لاعتهتا دحر فاصل لا رمق وا الا قاهمدةةئاغلا نطو هاا كال

 كلا نم رعأ ىلع هن الافرع هل! سنرتلوةد ناكل لوقأ لم ات ل_ءفوألوةد_عبرمشاءا ىاقلا

 قا 1 ناكل دش اظةلجر حامصملا قلاقو را ماعلا اظقلا لاةىرهو ا نالإ سءريغ صضرتعملا 2

 هائلا 2 ىو 1 :اهعضوهمرغق بتاهيىدح ظافاذا ةظاطظف معن بانن :مظقي ب لقلا اظؤهنملاق

 ريخا هسماذاواعوزحر ش !اهسماذااعوله قانا ١ الا“ نا ىلاعت ه را لاق ةيناثلا |

 ة, الاقك هظاا و ارهظت:هءال ناس لوقلاىف 0 هلوقوسأ ملا اظءاغ ىععربسفتلا ناظفف اعونم

 ىتامزا ىلع مرولا نمسٌس ناهنأ دنمو صضرغ_ءملاهمهوتام سكع ناتذث اريسقتلا قو ةدحاو ةغص

 0 جول لا ىلعروصقلانايئءكهيلعهاشأمو ىوف ا ساس|ةعءا:ثخ نوك نمهماأك هءاع

 ديح|ةفوداهس ىععةحامكاكر دصمبرض نزول جوس (افي طاارباةاطاله_اح هس هللا ل عج

 ةيوعصال ىذلاددعدام لعاذكو تنزيل هسلاو ء داود 6# مهضقن ةريسع ةوةهسلاة ب ينحل هللا كيف

 لاقيف هر فص وبل صالا قوهو ةرمشمهقص هثيلثتز 5 وانه تفلابىقلطلاوةظاغالو ةظالن امذالوأ هيك

 دا وسان وكو ا:هاكاضنأ هبحاص هي فصوب ورورسوة شاش هسيةسوعرغى اهلا ل

 هلوقىفىلاعتهّشناهجر كلام نيااهملظن تاغلهمفوىل فاك ماقلل ب سات ؟ءسدلو

 ْق 5 قاطق_يلط ىناط 8 قطني ني> حاصتالاهأد نم

 لاق) حالقلاو حاجنلاب
 و رك ذ دىد_و ةروسلا

 ةح_سن ىو ( ىلا ع'هللا

 كيد ىلاءةهللارك ذ

 ىأ (هلقنع) فاك دا

 نينو» 2+ ىو هاتتما
 لامتشال عملا ةغيص ىلع

 ةريثك نةمىلعةناا هذه

0-007 
 لعجناىدربو(لعج)

 نةعؤوااناهيحر هاوسر

 ناف ند_ةللىأ (افور
 ةجرلا نمقرأ ةقأرل
 6 ىآ (بناحاتا)

 ىف تناحالاو براقالا

 (ناك و ةسارألا عوج

 ىأ(اظف اضراب 1

 لعفلاىف ىدخلا دس .|| هلع
 5 اظياغىأ(انشخ)

 (هاوح نماوةرغنل لوقلا

 عم اوكف
 (هل-عج نكلو) هوقو

 ىلاعتو هناح سمللاىأ

 ةدايزاداو >ىأ| قلحمس)

 قهتم ا ىلع

 مها اسموأ هتالماعم

 هس قدازدمهماطر قا

 (اعلط) 1

 ط .2«ىأنوكسو حافي

 ءابلا مّ, (اربإ هجولا
 ناسحالارب-“ ادايىأ

 هدانا
 هاكريخالاءماحوأ هتبار 3و

 وه ىذلا ريلا نمهنأق

 (اًفيطا) ءاضفلاعسو

 ىعارب ا رع اعيفر ىأ

 اعيعضوأب وق



 قءسام ل ثم ىأ(اذكه)
 هلا) ى_عموأ اظفل

 محا زمنءاوهو(كاحضلا
 ىورن انمار قالملا

 نباو هرب رده ى أن سع
 سنأور# نباو سابع

 هذعو مهنعىلا «تهّللا ىذر
 نءاودجأ هقيوولخ

 ب رجا ةيعشهفعضو ناعم

 عسبرالا ننل باك هل

 ةثدو سجن ةذس قودو
 كلذكو ىلاعت لاقو)

 ىأ(اءسوةمأ مكانا عج

 نيلد:ءموأالودعوأ ارايحت
 ع رمغقالخالا ىف
 طبرقتلاوطارقالا قرطق

 لل.طعتلاو هيدشتلانم
 رييتمتاو فاردالاو
 لائهاوني4او روهتلاو
 ءادهش اونوكتل) كلذ

 خيلمقي ىأ (ساذل ىلع
 بيلا مهئادنأ ةلاسر

 كيلعلوسراا نوي و)
 اءلطم ىأ (اديه#ت

 أفرشموادهأدمو

الف ناو 10011041قفظظن ظنا كالا
11 . 

 قفشأ لسوهياعىلاءاهللا ىلصدنال ق ىق.فشلا نيطالاوةروناس>اوقذ روةقعشوريخ هيقن هرام 0 ا رسرتل كلا وطلاب ناسلو ةفر ,ةةةشور خلق مرالاوأ

 تايفخلاعلا رس لاب رمفوهدابعب :فدطا هللا ىلا ها هللا لاو ىلا عت هئام- | نموهوه هما 1ءنسانلا

 ةتفشلامد- 2 نمقاغن الا ل-عقلخملانافسلقلاةظاغ ؛ ::والا نممهف:تافصلاهذهور ومالا

 ناهربلالاق (ةلاحضلاكاقاذكق) رهاظىقاءلاوأ كانممرت اهتالدطاظؤلا مدع ن ههحولا ةقالطو

 سادعنباو ه-:ءىلاعتهللا ىذرةربرهىأن ءىورىباتلاىلاسا را ىلالغلا حازم نببا وهىاحلا

 ه-:عىور وءاقيو ني _عمنياودجأ ن ,ك كم ةفعطملا حصلا نما مهريغواّمعىلاعت هللا ىذر

 نيعباتلاة|جأ نموكلذ مغلي ةودئامو س+ هدس وتو 0 همه ريخو نذسلا باحتأ

 نا ىئاوملاتانرأن ل11 ك1 حلالا متروس لو نحال ورغم نس دقني كاحضل | اًضدأ

 انكم ؛هىععاذكهو ىو رآ ىوارلا م ا ىعمة-ةفاوه فاشن الا نسحنمواذ_ههيدار 0 نو

 ريغماك. ا ظفالانا رامسعأب ةرباغل وتلا 8 ااوهراشام بأ اذاوهيدشتلل فاكللاو هيمن الاهو

 لاقو )امي رو هقم 1017 راد ىو طة رق مح شمه ربشتلا فرسوأ اهيعوبخان اور" ايمتاقلا |

 ميلعلوسرلا نوكيهسانلا ىلعءادهشا دود ا! طيوةمإ مك انلعج كلذكو 0 لووول عقلا

 هراشالا م ءالاقت كلذك هاوةىلاعتهللادجرح م لا ضعي رمش و " الاول_هريسسقب ايس مس( |ديهش

 58 0 دعب هيلار كلان وك نايبلباطخملا فاك - ءقمزللاوه دشن ىلا فاكلايرورحلا

 اذا هلوقأ ليقلا لصأ م_ةلءقان اعد وأ ع ةمسم طارصىلانيدهممك | :لعجاكو ىأ اهل قة 1

 لال 20 2 فلا يراك لاو داكن ىو مافن | حارث ن منوةقحن اهاضتر أن كدا

 لعجيلاالءد_ءب روكذ لعفلاردصمىلا ةراشا كلذ ناد. رب ل» ىلا كلذ لمد ىأ ف اشك! !لوقىف

 اا ١١ لعج لثمء ىنءملانأ ن نهم هويام ىلعه.ببجعلا لعمل اذههيد ثتدصقي نخآ
 مهرمغو برعلا ةغا ىف هنوك رثث ن نود 9 ل ااا ااناذهت قف ةقدكاذاواطسوةمأ

 نملك اذ_-هنعد < لزأملوهري_غو ىيطلا هلاقا دكه لوقأ ىمهتنام هلام فعن نامي !ذكه
 قحب ًارذرئامضلانئا رختعحارورتافدلاتحفص: ةردصلاع نا رفظأف ٠ ءالضفلا نم هدف ةأن

 ا اوطلادئاصقلاح رش

 جب ادرار مادا 008 موق لك و مهميخ كالذك

 كلذ ونت 1 تر مدة مريخ ايش نوكيكلذك ظفل لاقهنا ذاحر ا نءالقن

 ريغتت قالخالا تناك ناو مهموقب تارن اذاتأم 15ر3 ردع مد تسل ءانأوامره نا تببلا نيعف

 دقف ىسبتنا ني-هرهابولقىندكل_:كلذك ىلاعت هاوق هلثمو متاظعل لول -ودئادشل الوزن دنع
 هرب رةنواهدعدام تيدثتل ب رعلا مالك ىف ذ نوكي كلذك نا نمىناعملا لهأه يلا بهذاماذه ن هتمذع
 ةيعونلاىف اريثك نوكيهبّشلاهجوناه>يضوتو برعلاءاغلبل ولسه قبر طهناو هيد دلل أرطنرمغ نم

 هتومث و هلاممادوجو مزاتس هيدشُتلا | دهوارب وأ ازخهنوك قبولا |ذهك ىوتلا اذه كلوقك ة. فكلاو

 نوبتلا 0 2 :طالوءدعبا توشلادرخهبانك داق رطىلعهيديراف عونلا نمض ىف

 5 اهنامهو ةىنعم|ذهوةئازلاةماكل اك تناكذ هليدك وهىهوامودنادوجومأد انعمناك

 0 11 رالي امال كانك نسلم نا ا اهدي ينو اب اما
 تاةناق * برجعلا ل_هحلااذ_هلثمو هلو ىنعمللنيمئاذ موبي رغمأ هنا لعخم خامل مالاكللا

 نادههحوتلق د: ةل_قلالد هوك نم 1و اكسال لال تانسو ل وك 1

 ةلملاهذه ىل-_هأوةمالاهذهنانمهراكسن | مهيلعدر مهاق نهةلبقنعمفوةتاوركنأ اب 5 !١لدأ
 ه->والو مهتلق لهاا“ :ةالاو مهعابتاب قحأ مهنافهللادنءةلومتم مهتداهشوءازجلا موب كيلع» ءادهش

 م راكد ال



 أنت لضفإلا:باروهظرهظأىأ 0 (ىلاعتهللانانأ)هرك ذق.سوةدحوملارسكي(ىساقلا ن-لاو:ألاق)

 (ةي”الاءذهبهتمأ لضفو

 هلوةيابفوأاءءسىأ
 هناحس أ (هلوةقو)

 ةراالا ىف) ىلاعتو
 قاعدم (اذهقوىرخالا

 هللاىأ/(وهو)هلتامب |
 مكاو كا

 ىعن ( لق نمنيملس ا

 قو همدقملات تكلا

 نوكمل) نآرقلاىأ(اذه

 (ميلع ادههشلوسزا

 اونوكتو) كيلا خيلبتلاب

 خيلمأب (سانلا ىلعءادهش
 (كلذكو) مينا مهلطر

 هيقب ىعملا ذه لثموىأ|| -

 فيك ىأ(فيكفهلوق)
 ةرمسحلا مور اكل لاح
 ةسمألك نمانئجاذا)

 ىلب ىأ (دمهسسشو

 60 الال هم ىلعدهم

 اهمامك تملا ضعي قو

 ءالوه ىلع كبانثجو
 06 ءاده-ك اىلعىكأ

 كم ىل_عوأءا الا

 3 .اوالاودأ. فصالان م

 ىف هرهاوجراغدا,كلعفديلا ألى ةدئاذهو ك.نودلوبةممهاعفو مهوقنالمبملعم ري
 هع راق مزلك امد“ (ى ىباقلا نسحلاونأ لاق) ناك اااد_هريغىفءارتالكن اذ : اهذالا قاقح

 هذه هثمأل فو سوهيلعىلا «تهللا ىل_صان.م ملضف) رهظاونيبىأ(ىلاعأ هللا نانأ )4 مدستلاو

 ) ىرخالاة ب الاؤهلوقىفو) هلوقل ىىدعةيفرظابةوكمهضعبراتخاوةيسسلاوأةيدعتلءابلا (ةيا الا

 ءاده_ثاونوك-تو كيلعاديهشلوسرلا نوكءلاذهىفو) لبقنمنيماسملامك امسوهىلاعت هلو3 ىهو

 مال_بلاو ةالصلاممماع هل سرأةاحوأ اه ةةزلم 1 املس وزعتشاىإ اوه وس انلا كَم

 مالااوةال_صا| هيلع مهاربا نا ىنعملا ل. ةومدقتاك نآرقلا اذهىفه 5 أسم ةيدقلاس تك 1 ىف
 وإ كاةملمة ءاانمرذن 0 ء«-اوان رىلاعت هاو تمولا اذهل نمل كا

 م امسب قاعتمنوكيل هلوةونآرغا اذهىفهنعلةناكنيمل مك اهسماللاوةالصل هيلع مهاربا
 ءاب ضذلل مةداهشو ماللا ى :«عىلوالا ىلع ا ىلعاهةيدصتو نيطاخلا :داهشت مك نهب هيدا غش ترسفو

 نا ماللاىنءءوأمهمأسانلايدارملان اكن ااهاصأ ىلعةيناثل !ىلعو مهم ىلع مالس!اوةالصلامييلع
 ةيناربلا نادال :ةامهنسك اعتو قنصل | مالك ق نأ اوان الاءذهىقباطةقم هايادارملا ناك

 ىف نيءااخغا حمو ىقرتوةيناثلاق ةىكرملانةةدقرا مك :!اوىلوالا قدداهشلان ءانامزدرخوم

 100 هم 4 !اىفهرك ذمدقمب مامتهاللو ىوفلان ءقطنرال نم مهيك زنون ودهشس مهنا نايسب ةيناث دل

 كك 0 مانا ا لاي نيدط طاحلا ىلع هتداهثو ماعم تداهثرسف نم همهخمو ميك زيسول م

 فأي ىلانالىرخالا فت ,رساواهي دعا و تعدت ذلفك ل هاطااوازه
 منال نراك -:هريغمهو غل. . ”ايهيداهشوا ريق لسوهلع ىلاعت هللا ىل ص ىبنلارك ذناواهردص ةلالدبم

 م- نيلعمداوشلاكىسهفامجومىلع ىرحلا ءدعلهغلب ل نمةلزنماولزنف مويلع ضرتفاام ق> اوضققنمل
 ىلع يلد - ملسو هيلعىلاعت هللا ىلصل اوسرلاةداهشدي را اذا ليلعتلل نوك لمالن وك اواك_ثدساو

 ةالتسلا اعل مْنألم ادي نيمأ م مها عجو نيم سمم تيوس ىلع ف ةوتنالا نال يبطاخملا

 طانم ل. ةوةعاطالا عم خبل "لا. ةداهثلابترسفا ذل قم 4مالساالو خام“ كانمهممأ ىاعدهش نمماللاو

 مهاضةىلوالاتنانأك ى أ(كلذكو)ةءقاعلا مال اهلهج نممهخهو قالامهيقوةيناثلا :داهشلاةيلعلا

 وه ديه_كلاواممئاريقةءاجةمالادا رملا(ةي الاديهشب ةمأ لك نمانئ+اذا فيك -ةىلاعت هاوذ) نانأ

 مهحال_صيدهّشأ 0 هواعام ىلعدومشي ىذلا سو هيلعملاعتهثلا ىل 1 ىنلا

 بسن أ هنالل والا ىأ ءمهر 1 آرصت ءقاوممعت ةلادوكو غلب الا ىلعوأ طقفريخالاب وأ م_هداستو

 ىأ اديهثءالؤهىلعل بان >و ىلاعت هلوقوهو ارتي هاه رك ذآ ىأ ب صلابة ب" الاو خبولاب

 كم ىلعوأ :-هلدتلا ىلعوأ ممالا ىلعو أ مهقدص ىلع ادي هسءا ده _كااءالؤه ىلع داب كب 5
 ىلعو مال اودالصلا!ميلعءايدناللادهاش لسو هيلعىلاعت هللاىلد ىثلانو نيرا انمالو ةعكارألاب

 اجت اسما وهو نودهشي لو هيلعىلاعت ” هللا ىبصهتمأ نان مىقأيسام نيبو ممالا

 الدع ىأاطسوىلاعت ه هاوقو)ا عمكح امال داهشق كد او زب م مهعمدهش لسوةيلع

 فشكي امهدداردةوةيواستما وبيلا هثبسن نوكت ثيحنيفرطا نم .عقوامنيسلا عاف ايخ
 ةغالا لهال مالكا مهند فقرعلا و نعد ىععارموكس وحامسصملا قاكوأ سرع-غنهوأو هسناوحن

 رعاشلالاقواهطسوأ رومالاريخ ليقا ذل هرامخو ملا نسحال رعتسا ثةردلا حرش دان
 طسولار ومالاريخ + طلغ ىهانتا| سح

 نيدو نيحادمهش

 7 دك ا مسمالا 1-5

 مسييلا ءايبنالا غيلشب
 ([اطسو ءاوقو)ةلاسرلا
 هد قو(الودع) ىأ

 نع ةو_صومىأالد-ع

 2غ ارايخ) ةنايدلاوتل !ادعلاب

 هد-هنمنرا" 2 ىأ
 ىناط#لا ناكن اّةمالا

 #1 | ىلعةفطأ ءل اهله ينم 0 ءانبىأ(ةب ”الاوزه قعمو) ةكفااش !!ممالارأب ,مهفةسمالا عد .2باطاا ناك ناو ةدادصال

 هلوقب اهنعربعملا ةردقملا



 ا
 سس ع : مسلسل 2-2 تل ش2 2222222 2تأ©ظتذة 5-5-52522:2:5520222222277799972722939-

 طسو نغم نم لق" أ مفوقك ام ذواح د هنود طولا لاهو فنالا ضورلا قىل هل !مامالا زهدرو

 هله مدع و 2 قدعاتلا طسوتاءدا كل اههد_> انيماقهىفهحدعا اونو دلاو+ أ طسولا اولاقو .

 - :| مانع ىلا ءتدزلا ذر ةكد_. ند هرثاا مآ صو فل يقاك بسلا ىانلاو نسم: لادحأ ىلا || ىأ (م انيدسه5و)
 ناكاذلق سناح لك نمد.تاهمألاوءانالا ةطاحالا هميمسو اهفرعأ ةلرمتلا طسونالاهموقىف ةدرسو || ىلاعت هلوق نم داق ةسلا
 فصوَم هأوق. نان !اراشأ ىءمااذهىل وء:ءةيج طاسوالاو لدا اهلا راسم فارطالاو اني ١ ىلإ ءاد ندمت سدد
 افرط تح.داىتدثداومل امم * تفاتكانىم#اطسولا ىهتناك دحلق | ىبعلاف مقت_سهطارمد

 ةالصلاهنمو حدمةقص طسراا: ؟ىلعاريفنوةفةم مناف ةغلل فلا مهنه رش ىف ىفا ل اهيلعدر وأو ||| طارصلا» ىلا ع انيدهاك

 ىلاعت هللا <رىل ول اوءدارطا مزاب الفز اجرك ذاميق طسوأ | لا هعّمساناقهياعادراو ساو ىطسولا ||| مولا نيدلاو مقسما
 لد_هلا ىنءعدرب هناتثر ءانه نمو مهضعد هلاقأك هلكلذ موزلر كني ام اور ايلا ىنعع هنوك ركل لهأ ةماعزس ءلرغشم لا

 رايت>الاوراتغلا ىععادرفماهسانوكير ياو رهاظانعمل '١!اوذي"الا ترسفأ جو راما ىععو [[[كل زكن) ميلا لاوديحوتلا

 دحاولا ىلع قاطأ اًذاقردصملصالا وق لدعل اوحابصللا حرمت ماهنومهسكرياعجنوكي و دب ششي (مانص_صخ

 أ هيب ةازانمالغ ايس | هيقدعج وانههننادج ر ف:هملاهدرفأاذإو اودعلاةيف عمك دقو ةعاس#لاو اقيم زوحو داصلا

 ىذمرتلاهاو رثيد_حىف ادعاابةد الاهذهىق طسولا مس قمال_لا هيلع ىنل تا كلوا للعم (5 اناضنو)

 لوالاعجردقونارباغتمنا :عمراي لاو لدعلاو ىراسخبلا عيه ىف هنوري_.ش ثنو هحتتو || ةيضاملا ممالا ةماع
 اههمتادار[ن اا مهند ىنذ_كملا عم وأب ىرش زل اهقطعو هرخآاذإودامدلل نأ !!لوم_كءىءدقتاا ىأ (ةمأك اناعح نانإ

 ىلص ىلا نععصاعلودعلا ىتيالثا» هدح [دارأ ناو لدم ع+ هىلع 1 الافه: الاقاعمنادارع ١

 فرعبالنأ نما اث ىلع ف :_كلاوالاهة>االامّمح هش ادارع نس هنأ رهاظلاذا ل_بوهءاع لا عتهتلا
 راي لا ناءانمدتامكلرهظدةلوقأ ىسمتنا هاءوزاللوالل ةيعمتلاءىأتلا رك ذ هنأ لاقي نأالا هل#نم
 هلع وان وأو اولابهقطعنودل دما ادعب هل ف:_صملارك ذفر ا ”ةءرمخوهفلدع لكورأةغاو ملا نعم
 ثيد_4 نيب وهرك ذامنيبةانانمالفاربخ نوكي نآد:ال ةمالاهذهنملدلاناللدعلل ة>دامّةْشص

 ريغ ةعماجم ة عاج

 ىلع ةققع» ليذق رقعم

 ارادخ هددحاو ةهافدح

 لسرلا ري نم راتخم ىأ
 شك 3 اماع ]داع ال 5

 . 1 دبا 9( . ١١6 5 . مى . وف و
 فطءود_>او 0 مر كمل ركل ةراثاهينو بع صتسو لك شنان الكم س]و اودهدتل 0

 لن انهل.قامله> والفةمأب سان ءهدسأم ليروب املارعسفتلا قام القلو دعما ىلع لد. :داهشلل 1 0 م

 0 0 خ.ياشب ىأ(مهعأ ىلع)
 ن.دعر هعجم مربا_د> عون هورا.كهقصو انهالدءد ة5أ ثرح لمان لد ىلا هب هللا ههحر فم دملا لاك - 73 1

 7 1 535 0و ١ 0. و 0 0 57 : 0 ٠ 35 اعلا ونةلاسرلا
 لودعو ل دءموقلاةي حادع اىفاكهريغود_>اولا بع قالطيلدفلاوهئةرعاملاراي_+الودع هاوقىف ل .رلاكل 1 6 5

 هاوقىأربد_ةمىلا جات هنالةزازحان ههءيكر تو نطفلا طحقو نط»لا ىي_ضنمهلكهرك ذاخ | 2 5
 انصص_خكلذك.:ك انيدهاكوةياالاهذهىنعمو) هلوقو حدو مهل ليضغتهيثارايخالدعىأ | هسو 00 | (ق 0

 مهممأ ىلءماللاوةال_صلا ميءاءءاينثاللاودهكلالو دعارا _خاط_بوةمأ م اناعج نأب اناضقو 9 ا لو

 هلو ىهوةب الاهذه ىف هيهبشملان أىلاةراشا (قدص!ابإسو هيلع لا عت هللا بدلوسرلا كل دهشي وا 0 م هلايدلاو

 طارمع ىلاءاشي نمىدب ع ىلاعت هإوقىهلدقةروك ذملا ةيادهلاهرخ !ىلااطسوةمأك اناءدكلذكوىلاعت 0 : 8 در دايو

 دقوتلةلاهذهب ع انا_ضفاكوأ مال اودالصلا هلع هارب انيفط_صاإكىعملالسقو مقسم || 52 او:هنوك-:نأتداك
 هل_ئامدييشتلادصةرلو هل_عيامدبلا راسا نق ءواسللا احارشنم نيققحما نإكلاتنم لو#. نأ هقح ناكف

 قرو راو راح اوهد_عبر وك ذا لعفغلل راز_ةمرد_كم ةف_صاذه ىلعوهو لي_طفئرمدقو لقب ربعي الودوحتو عص

 ةراشالا مسأ لاق نم ه-ذع لفغ هر وهظعم اذ_هواذك العد اناعحىأ ساصأ ىل_ع .اورداهففدكي ردا

 ىذلاريمضلاك نوكيفك ايااناعجل يوان ؟ انلعجن ا ىلعءاد بالا ىلع عفر لعىف اذه ىلعانهإ| هريسسغو ىراخبلا

 ظ

 نالعفلاهءزانتهرخآ ىلانابهلوتو هل نعمال_غسعتاذ_هوايندلااذتايحالا ىهنا وو هربخمرسفب



 )مهلا هيمكتلسرأام.ةكعأىأ( معلب لهءاي.ئالا لاساذا )هاب ربك ماظع ىأ (هلال+ل+هللانا)

 مالسلاو ١10 ةالصلاهيلعىناامهيكزي وءايننالللسو هيا عىلاعت هللا لصد ةمأدهثةفرتذنالو ريشب

 مهالاع بج ىلعءاده_ثاوناكاذام_هنال اطل ىو نمةءالاهذهب صيصختلا وبصتلاددهشيو

 وأ ترصخغاؤةداهشلا هذه ده مهريغمدآ ىبنمدحأ قمل مهدهاشلوسرلاو مهئا.دنأوةلاسلا

 اكرصلا ليلعتلا مالت دانا ىلاعتهّللاهج ركلام بهذموسهذملا كا امىلاعتهللا هجر ف نصملا لو:

 تدرأن اف اءاك [ةهرحىلعاهو.ك ريل ريم اوىلاعت هلوقب هلالدّتسا دنع راث "الا حرش ىفىاط#لا هلقن

 نمهيفلاطأو هرك ذامرخ آىلا عقاوالارظنوأ قايسلا نمص ءصختل انانمل قاف هرظنا هليصفت

 اذااهنالةرضللالماللا عع ىلعناىلاةراشالا اودبشدل هلوقىؤورهاظ رغهلك_ثئسا|امدعب لئاطربغ

 ةقلع:م صصخمتلل مدقو سيقرلا ىنعمديهشلا نوضل قو ةرضللن روك-:الهيدوهمدملا ىلعتلخد

اذه (هلالجلجهللان |ليق)هءسانالو مالسلاوةالصلا بيل ءءايدنالا ىنءعق. الا ىف سانلاو هياعو
 

 (مغلبله) مالسلا ومالصلا مهيلع (ءايدنالا لاساذا) .دجدج جبن ىلع هنافالعو لج هلوق نم غلبأ

يتا نمانءاحام مهمل وةَم معن كك ولوقيف) قخأو ريدلا عب هنا مالا هذه لضفو ممالا لاح رهظيل
 الو ر

 ىلص ىنلامهيك زيو) ماللاوةالصلا مهيلع(ءايدنالل مسو هيا عىلاعت هللا لصد ةمأ دبش فرد

بدحنمى راخملاهح رخأ عوق رمش دحا ده هد ر2قهللادج -ر ىط ويلا لاق( ىوه.اعملاعتهللا
 ث

 ىف نيرخ 'الاونماؤالا عمصهللاناىور ىوغبلا ناهيلع ليقوهنءىلاعت هّنلاىذر ىرد# ا ديعسىنأ

 كلذنع مال_اوةالصلامهيلعءايسنالا ل كس ونوركميفرنذن مك ايملارافك-اللوقي مدحاوديعد

 مل_سو هيلع ىلاعت هللا لصدجةمايقينةجحلا ةماقاو ةندبلا مهلم سة مهانغلب دقا وبذك نولوة يف

 انيلا تلسرأ انب راب نولوةيئاندعباوتأمهواذها و لع نبأ نم ممالالوةّتفا وغلبدقممنانودهشدف

 لاسف ملسوهيلعىلا عت هللا ل_صدمحءىتوثر مثلسرلا خيلش هيفانسريخ أ اياتك اةيلعتلزنأوالوسر

 وهاسكأ ىراخبلاهجرخآامذاعّصاو رظن هيفج رنا هرك ذامومهقدصب دمه ومويك زيقهتمأ لاح نع

 اذهىف ةمك. اول .ةلاقاذلو ىلاعت هللا هجر فنصملاهرك ذامالهتماومالسلاوةالصاا هيلعح ونيف

 ىلعهّمأ ل_ضقو مالسل اوةال_صلا مهيلعءايدنالا راس إع سوهيلعملاهتهّنلا ىلص انيدثلضفراهظا

 نس> ىنعمد-يفولاوث ملا نءىنغلاعملاعت هلام ىلا لضفأةيك زتو مهداه لويقي ممالا راس

 ةماقاو مهتلادعومهماعروهظلو مسو هيل عىل اعت هللا ىلص ىنلاو ممالا نيد مهطسو:لاطسو مهتوكسل

 حتي كنا ىفتقملاف لاق ١( ) (م-فلاخ نمىلع ةجحمكناةيكالا ىعمليقو) مه ريغىلعة>لا

 ىنلاو هريتعمةاوبقممهداهشوةح> مهعاجاى أ !ةلاناهرسكواهحتشب تكذ ىتلا ةخسنلا ىفوزمهلا

 نيذلارشب وىلاعتهللالاقو) اًضيأىد_:ةرمسلا لاقاك ع. ىلعة>> مل سوهيلعىلاعت هللا لص

 م اهبل نالمدقلاءاجنع :ريعهزلا دذع ةعيفرة ترو مدع مهى أ( مهب رانعفدص مدقمفنا اونمآ

 ريخىباسلك ديمعوبألاوهمي مو اضةنايباقدصلا ىلا ةفاضاوءاطعلااهبنال اديةوعنلا تيمس

 ةعافشلا]صقؤاذه رك ذيناهقحناكل يقازا# رمأملا ىعمانه ىدصلا ن املا راشاهيفومدق

 لدب ا ريششلاك اهي ىلعتياموةداهشلاب هلا فصولادوةعمن اال لصفلا ذهن ابهنع تجأو

 هتيك زثبقدصلا مدقي دارءنالامت>ا عمةعاه كل ايريشدةلادرطتسا ىلاعتهّللا ددعمهلضفو هل ضة ىلع

اطل اونأ و هةداتق (ملسأ نبدي زو نسل او ةداتق لاق )هيف نفن امة هان ةمسانمهرففهةردصتبةن هرغملا
 ب

 ىو سلدمهنأ هسيفلسيقهناالا تبث ءةثوهوريثك ىلخهنعئورورسفملا ظؤاملا ىمودلاةماعد نبا

 تمد” ىرصبلا ن لاو نازيملا ىف ةلصقمهتج رتوةثاملادعب ةرشعناموأ م عةعمسةنسالا؟"

 نمأن:أحامم وأ لو ةمثرعن نولو ةيذ

 مهتداهش لان هاو(
 ىعم لدقو) مه هتيكزتب
 حتفلاب ) مكننا بالا

 ىأ رسكلا زو-<و
 ىأ (ةدحةمالااهيأ
 ىلع)ةتباث ةداه-ثوذ
 نهىأ (مكفلاخ نملك

 لوسرلاو) ةيذكملا مالا
 هدضأو ةئدب ىأ(ةجح

 للف ىأ (ميلعإتةلاد

 مقفاو ن هقدصو مودص

 (ىدنت رهشلا هاكح)

 نءلوقلا اذه لةنىأ

 لاقو) نر مسقملا صعب
 ايان لاحم
 هماركانييوهيلع تأ

 (اونمآن يذلا مشب و) هيدل
 نمالا كيما ندم أ
 مدقمه نا) مه ريغ

 (مسجر دنع قدص

 لاعالا ن_هه ومدقأم

 ىناطذلا "نى ةحاصلا

 يرسفملا نمهريدغو
 ممم :ةاممهضعي لاقو

 ةداع_بأأ ن*مهردذع

 ظوفحلا حوللا قةقاسلا

 تيان نب ناسحلاودقو

 كيلاىلوالا مدعلاانل

 انفلخو

 عببات هللاةعاطقانلوال

 (ن_سح اوةداتقلاقو)

 نيديزو)امهرك ذمدق

 ىلومةماسأ ونأوه, لسأ

 ةنسىفوم با ءلانيرمع

 هثامونث الو تس

 200 / 3 ازد | ها ردد اا || | ساد |( ا سسسسسم

عةجح لو.رلاو هلوق انه عقو ىراقلاح رشو نتملا خسن ىفو )0(
لا قير طىعهيىأناواذهحراشلاو ىدنقرمسلا ءاكح مكيل

 لقن

 (هحممل) هبرابعنمرهاظلاو هنداعوهإكحرمشلا نمىرب هناالارخ آز رطق



 ريمّصلاث:ًاوقدص مدقىأ (ىه) ىرخأةبأو رفىأ(/ اضنأن سلا نع وم عقشب لس وهياعملا_عت هللاىبصن هوه قدص مدقز
 نوك.ذتنم> وهيا عىلاعت هللا ىل د هناقتوعل اهل جم لصحوأ توملاتقواوك ردأءاوس( مهي. مهتميصم) هأوةوهووربخ ثدناتل

 كد .٠ _ ا رب 151 171+ طة ٠ ٠ 71-17 ل ا تان طلا 7تنقل1723531527- ل 2277+ 7-25 نة توك نت قس دج 161 .2٠١ لوم دقي و هاكلا#» .-» |*هه
 030 د رم ةعاشش 5)

 تسةنس ىفوت حمص هثيد_>ةةثو هوهنعىلاعت هللا ىضرر عى و مهيقفلاوهلسأ ندي زوهتجرت هن اعل اتناك -ه 20 5 5 . ع -ةقب مه تا 0 ١ : هن م 0 0 7 ريما 35
 ىلدد#وه) هأوق هلرسفملاريخأ دّتبم( قدص مدق نازيملاو لماكلا ىفةججرت هاوةئاملادعي من الثو

 0 ا 1 - اا ١ (فدنص ء_ءتودلت
 امدقىمس عيفشلا اذه ىلعمدقلاف عيفشو عشنا ىورو مههخس ىف( عشب سوه«.طعملاعت لبا ص عددهسو ' و

 - 0 201 سم 3م “0 عل ءلأو 2
 قداصىأ قد_صناسنا م دقريدةّثب ىرد كاد. ءسىلأ ن عةعام شل أب هريسف# 59 رقىلايسوهمدعتمل 2 ' 5 0 1 5

 نعقدصلاب زو نااماقرذك-١او قدصل ا, وبال هإثموريغلل عفن باطةعافشلاو ل دع لجرك ه-مادةالمد ن م
 ىلءاهمحاص مدق, ةعافشدارملالاةيوأ عقاولل قد اطاارع اك ريصيقهيقعفشام قةحتاهةبباشلومقلا 1 5 ا 5 ١ 0 7 5 رثاسىلء4مدقت واهماع
 ل_ةكلدك نوكي نمو ري خف ىفداص عفش انادارملا ليقوهقداص لجل ؟مهوق اك هثاحر : 2 6-5 1ك 8 1 0_1 3 3 5 3 11 اع نله-سلاق ) اهلهأ

 هنا مدسةناك مهلبق لو هيلعىلاعتّللا ىلص هتافو ىأ (مويبن, مهتديصم ىهاضيأ ن حلا نعو) هع ةش كلا 1

 ار ع هع لو رد توا رعب
 باطلا ىف نعت رخات ناو 03 هقر كلافاو هددجنا تيغلاكا هيلعملاعت هللا ىلص دجم

 ةلعت نيديمعنيناذس كلام نيدعشهمسانا مدةثهنعىلاعت هللا ىذر ( ىرد | ديعس ىلأ نعو) ةاكستما فو قعن(لسو

 الا ارت هاا ءاتكا ذم ةردخت نياوهو محو ةدحوعرحتالا نيديبع نبا قثو ىلع هثعب امم ةكرسس

 باعصأ نمو ةباعجلا»اهقف نهرو ه-ثملا ردسقلاعيف رلا املا ردصالامأةردخ ليقو حالا ىلءهيلإ | نما كسلا توديع
 ةريثك ثدداح أ هذع ىور ونيعبسو عب رأ لي ةونيدسو ع.برأ ةنس عقلا نقدو ةنيدملا فوت هردعشلا ة-مألكب هعرلا ناعم

 ة-ةباسةءافشل !تاعج (مهب ردنعقدص عيفشوهو سوهيل عىل عت هللا ىلص د مهيمت ةعاقش ىه) ةقراس قذوىلءةعحال

 فدصلا و ردقم ف اضمةفص قدصلا| نال |ةر اشادرح أ مقشوشهو هلوةواهمحاص مدقتوأاهمدقتل رثاو هدودح وقء_سنال

 مل_بوهيلعمل اعت هللا ىل_صهرمدةااريسفتز اوجيلاةراشأ هنأ ليقو ىر دصملاءانعم وافداصلا ىنعع روهظو هدوحو ه-هرك

 هللاد_.ءنبلهسلاقو)لاوقال |ىذاوتفةعافشلابهريسغن ىفةعا لا ىلاوأ ماكاض,أ هعاقشلار ابمعأب امدرورس مستو هر 2ك

 لاو (لسوهيلعىلاعت هنا ىلص ده ىفىلاعتهنلااهعدوأ ةجر ةقباس ىه هيلعمالاكل|مدقب مى ءريسفلا هنأ وخان مدح أ هقعادال

 ني-عمضولادلارسك و ةز مهلا مضي ىفزعلا سن ىفو نيعلاولادلاوةز مهلا حتفب اهءدوأ ىف .ملتلا تنك هاوق هيلاراشأك

 عدو نالْئسب هلاوامسدلوهللاوهو لعاقلا نعسئانهنأ ىلعد# عقرو قتطقساذا هحتفو عراضملا
 امض هل-هجاهانعموهبسانالو انههودتو ظفملا ىنعم نمض: لاح لك ىلءنمأ وعقل هسفني ى دعت

 هفاضالاوأ ةقباسةجر ىنءعةجرة_قةباسلزالا وأ ماملقمسلاوةجاحلا دنعا مب سانلا عفن ل اهب
 افاطرفهلعشل اهل بقابدن ضءقةحرةمايهللادار أ اذا ثددحلا ىفامل هتافوب اهمدق هجرى هل ءقو هيث ا

 حورلا ني. مدآو اين

 ىهو لعافا |ةعيصب

 نمىأهمدق اهيفرابحلاعضيرانلا ةفص ىف ثيدحلا قدروامانهمدقلا لثموهليهفت مدقتواعلسو 1 ل 0 1 َ دل ! 0 1 ه2 ت1 ١ | ةحاس قو ىدصملاةجتت
 9 1 5 3 5 1 ع 9 م1 م وعع ءاد 9

 0 ماعتلاو رابح ىتمرابحا ليف وهللا مسارابج وافعل هللا لهيف مدقت || لم نامل لعحنو
 لو بئانلاوهذا عوفرعد# و مالاك-ل| نمىف طقساذ هدو هلوقاماو ىلاعت و هناحسدهملا لعفلا داذسأب مقمسموهو

 رامك نموه( ىذ.هرل | ىلع نيد لاقو) رامخالا نيب رعملا ىلع ىتحالاكر هاعالا طقاسمالاك-ةىلاعتو هناحبس هللا وعو لعاقل نع

 ىده لا مدي نب ن سلا نيىلع نيد هللا د ءوهوهدي ناسا, ثيدحلا قلو دالار داون هقمأ ان نمو موقلا مولع ىف فينا هل هأ ميادملا

 ءاملعن هريثك قاخوروصةمنب ىكهنع ىورو هيقل>روناشل | ادهم ىنةءاوامهريغو ديعس ني ةستقو هع ىو رنذؤملا

 نهرملاءارومرباك أ دنعاداةتعاوال عواملاعل ماج مظعموهوةنسنمنا*نمأو < ساعو نم:ئاعو نجناعو سجن ه:ءاهمدق هناتروبا ست

 هيالولا اخ هناثك لحأ نمةيوبت نباس بعل اونأ دافعا ىلع ماك وةيدخ.ثقنلاةداسا !ةقئاطلااممسالةيقوصلاةداسلاو ءاملعلا

 معا هللاو مدقن[كىذمرتلا ظفاحملاىسعوبأ اهنمو ىنعمو يتمم ىذسمرتلا قيقحت قمسدقوةيفخا تاراشالا نمهدوصقممهفام هل هلو



 مهمدةمىأاهحةفبوأمهادتقمو 158 مهتودق ىأ ةزمطارع 55 (نيقي ددلاونيقداصلا ءاما)قدصمدقىأ(وه)

 ده زلارشب اب نحل لحب يا دباس زق ايل .رتلا ىلع ني دهم لاق ) هليصفت لدم
 هفعىو روامهري_غود معسنب ةمينقوهب ب( نع ىورباذهو ننسلابحاصوه سلو 37 4 |نذؤملا

 همادقو ةبتروةقلخ تح
 راشأإك ةعافشلا ماقمىف 0

 يقشلا) هاوقبديلا
 لودقملا ىأ (عاامملا
 لد_غهل_ءاوةعافشلا

 ةملا عيفشلا نع

 هناح.س هاوقىلاناميالا

 نسم نيل الامملاعتو

 ماي عييفشالو نج
 نينمؤملا فال_ت2 ومعي

 حم عاطم ع.يمش مهنهناف
 هم“ الا قف لانا

 ق سانا نعطدقوةنس نينا ن : هاون شاعو نية ثامو نم :او س#ةسروبا سيدمدقام لربك ىاخ

 ماما وهو) تمد#”تاغلابيفذمرتورئارسلابلعأهللاوهفيناصت ضعب فهن دص مالاكسا هداغذعا

 مضب (ىحل بلا هع ةاكح ملسوهيلع هللا ىل_صباحملا لراس لاو عاطملاع. مقش لانمي دصلاونيقداصلا

 قدصمدق لءدئاعريمضو هوهيا ءمالك- | مدقتدقو ةيقوصلا خش نجرلاد. عوبأ ماللا عمق و نيسلا

 نمليعف قيدصلا ىفك-امزلا لضافلالاقو رهاظ انعم ىداصلاوءوحنووضعلا ىنءةب كف دنو

 ىفةغلابملااهلك اهعمجناعلعرهلاقدرووهريسسفتىاوفاتخاو ري#اولوقلاقهلدأو قدصلا

 طق يذكي ل نمل قو قد_صلاهنم راك نم دصلا ليقفه.ةءاملعل |لاوقاامافريثك_:و قدصلا

 1 وهداقتعاو هاوقي قدص نءىل.ةو قدصلاهدوعّتل يذكلا ء:هتاء1نمليقو
 ص اوم ماظعلان ةرقلا درو مالا ونالص !مهيلععأم- قالا هجرت ىلذ هر عار يبا فاو

 فىصنا٠ نامراش اكثلوأ أوم_هر وزو مهرحأم مهو دع: :ادهثلاو نوع ,دصلامهكثاوأ ىلاعت هأوعك

 مال_تلاوةالصا|مهيلعءايمثالا# ادهثااىءود. واو: دْعلا وهابي ف صتانذةةراس !اتافصلاب

 لعن وهل صقام رخآىلاتءهسهيزذأالو زيعمرت رونو زحأ مهلك ةةمأم .ةلاموي رسانلا ىلءءادهش مهئذلا

 لله اىلع تصدم

 لثاتل و١ اعجددقملاو

 5ناحتسملا ىأ(تاعا
 د مضنتو ةيالولا يونتوالاة رمأ وها اد و 0 ١ بانرأ مالك هيف

 اعل اسال مد 2_0 3 علان هر : لصق هأدعع هريسفتو دنا 5 ةمس ةمو ا هبفطدوو

 ا ىذر ال وهلاىلعنآر هلا .ةءدصلا,ةداهشلات نر ق دقوا ةيدصانداضألا وك ءالهلوق لوقا
 ملا هنو

 ى هنعماك ' 2 يصمصصخو لصعلا نهءتسيلاهئاواوعش امو ةداه_ثلاب صولا اممقسدله نأ الاهذهنا نملة

 (ثلاثاا لصفلا)

 ةسسقفلم الا | دروم ءايا

 هداتع ىف ىأ(ةريمأو
 در وااو هناتك قلرنملا

 ءارلا رسك و ميم ا حقب

 مالكلا دورو لحم

 هنباافعىلاعت هاو 5)
 اى 0 1 8-

 نين ىح ني 0 0 0222733

 نيبذاكي !|لعتواوقدص نسذإ! كل ) ل امش مم :

 هنداهشدر مدعوهمزاك لوم: ىلع

 هيلع ىللاعتهّنلا لص ميركلا هيبنا ىلاعتهّللا باطخىأ :(هاياهباطخىف درواميف ثلانلا لدغلا )و:
 تبطاخلام ا !!ىلعىال دعو هوهريغلم 1 )اهو: ىهو ةنطاخخا ى ءعردصم لصالا ىف باطل او لسو

 0 لولا مرسال ىزال مالكا بسأل هو نيبطاخم ا نبب ةمسن ىهلوالا ىلعو هن

 3 .راكحمشم رطل دنيينعملاةدارا 3 وبجاخلا نب اهاكحايك ىقتلام ريا

 ةقيقحوأر وه-ثمزاد# عوقولا وء ىلا !ىععدو رو ىلا ءنيحر د قمنا ليكو ماعلا ىفصاخما ةيفر 4.35

 ءاملا ةعد رشد ةقطالملاو ةريملاةمحشا 8 اها زا هبسطوخاميل ادورولاد' ةساىق زو هنا لت ةوةيقرع

 رعش نم مل قواننم ةيطاق وورد و امم زهد :؟موراعم .ساهيقف عاممل الا عماد

 قطان .ةلماعملا ه هك مطالا او دورولا ىنععى حب هردصموأ ناكم مسا درو( ةرمملا !اوهقطاللادرو دز عاد

 فطءازإو هكراةمرمغ نم مىلعفت ا لصال ىهرأ هلعف نازمع هلق قحاسا لد زمتلهي زاجل ءاقملاوةةقشو

 الق رهاطاهرب غب ةرباغتمى ا !ةدوقعملوصقل انا 0 الورم اون اس>الاوهورملا :ء«عدرعملاهماع

 |ىلاعت ءاوق كلذ نذ) م هلاوأم هققش ءااوعدملا نم يمل كيل رع ءىوفطلانهدار 1انالع ألة >أح

 ندنيفاخ ىلا نيتعأ ا مس ل ون اررة نى (مغ تنذأ 1ك تءدهللا ااهع

 ئواضملاه هت و فادكلاق لاق روك دماهدح ولا ىلعديو وألا هراش اكلذو كلوب هوزغ

 ا 00 حنش دقو تاعفامسُمب وتاطخأ ةانععو اأففدارعوة»!انال هنايكان عةبانك اذ_ه

 أن تاعيد_صناكهنأ مال تااوةالصلا# جاع هاربا ق-قىلاعت هللالاقاذإو ىنلا ةيالوكاضأ ةومحال



 يدالا كل 11 يل !!مامالا نع انءىحاكدياتك : 1 6 ارد مق نم سانلا اا بمس ناك از شد

 ةفطالماوملك اد ةر مالك | قةماعد كت هللا قعر حبلا ىمسملاهريسقت ”ىف رعذملا نبأ او

 هنالك ءاعةدهعال هانءمربخوأءاغصالاءاعدتسالءاعدلا مدة تي فطاتلا ىف برعلاةداعوشو مطاخغلا
 نالوقعل اهءقأعتمسنذنذالا ناالزيي و سيسص وهف رخاباموّك .:ذنممدقتامألل رفغ ىلاعت

 ةمالمال طلب هماع تةعوهق ظوظحللاطاق_ساوهسقن ىلعة هال +١ مهاذأ عمم هةدعاسمو 90

 رلاقذرلاو ه-ةءاطوهللا مح قب ف>>حًأا/تدزوة.اغلالاعت<الاو لائّءمالا ف تغلبدق ىأ هيف

 هللا لصوتلا لع دال ءاسالةيبجعلا قرعانه عر ىرشزلاو و ةدطد ها نفاذع هناورحاقلاو

 اا لولا ل يوصل ليقوفتلا ايلا ةنماو اف كالذ ع اصب نآمهضعب 10

 1 اذدو حدقالحدمو فينءنال يق وهو ك4.ند : هيف سلا ترعرع هلكو هم 5

 ناك ناو وعلا دعت مابك عل وىشتلنآ رقااكيلعاناَرثأ ,هطودارعلاىقدحو دهجذا هالدق

 هناكفه فن: ق فرب نأ أ هنا ىلع هيمن: وهذ قباس مضغل كل عىلاعت هللا ى هدرءأعدت ساك | د عدت

 لءع.قة-حارو:زإ ف اص خرب نك ب م ليدخاوةهريسغتناف لاي عالاو هل اىلاتي أ الم

 همازتلالمردقلاعفرو قمار ك يلع دهعالف تلمح اذان كل مزالب م هزناكام لايف دع رعلاب

 ىفانيالن ذاب مهدوعقن وكي اندم ساة مهتم 1 0 *هعيطملااوجاز ا ماكلذو همز الام

 اوسمأ مهنافمبيلعةحللا تم ةوةعاطلاة هير اوعلخوة مما باد>اوك- همهنذؤ . واو مهأوعد

 م (ىكادوبأ لاقل
 ةخس قوه ءمالاكلا
 هلوقىأ(اذهليق) ع
 حاتتنا) ك:ءهشنااقع
 ءادتباىأ (مالكلا
 هل هناحمس هللا مالك
 3 اريع) هياط ةدذع هيأتك 6

 تعنصامو( للا ك<اصأ

 (هللا كزعأو) اح

 25 هرأب رب د 5 رشاله

 بطاذتاميةكاذوحول
 امظملاو لوم اهب
0 
 هرهظنو ءايسثالا ءانبأ
 دياي دجلا ل دروام

 همرك وف سول نم تمدعع ىقساومرخ [ىلا# نيم ىت>ىلاعت :اوةبةراشالاهيلاو م6 ديكمتعمهنذأام اؤردطصالودروؤ

 مهججورخؤ ةحاصمال هان ةهارك كا وحن قط م هل هنذاب هنأ نمي ىل اعت هللا ناو: .درعة>ا دم ةعلا ءاذه
 سدح هارقغت هللأو هرحضو

5 .-. .- 
 تارقماانع لعدد

 ندرتش 6 ماهل انوش عال شعاب نيل دعا ناك ايدرخول و 5 4 ُدةقاعوءادو تود سه مدمق لد

 ةحاصاا تناك: ةرْدَعْلا ريدا ىلع نوعي اتينا امااك ل - كال نم“ ميم نءاءذلار ام ع

 مأم ةهمهرعأ ساستلا هلْثا ا ءانومهرك-مالامثحاو مهرعأةرتسسم يف ناك ناومهدوعقىف ىملظعلا 0 0

 قاض رودص عاستاو امركوامل- مهحضفب نكلوم- -+روع هت عشك فاومهفر عدقوهو مهتح> نا بطرح مسا يدع

 نأ ل صاحلاو فوج ري
 ماقمىف ىف , راح ةداغلا

 ةميداخن ما كالو لحتلا
 ماكل ةقومشمار كا
 نهؤئثلا:هنكيملناو

 ىضةءالهيبشتلا مث ماثالا

 عبج نع ةيباثلا
 لثمنأ دربالق هوجولا
 نوكيامنا مالكلا اذه
 مادقالا قم: واسمها نمد

 ةءطاخ ىف ىدالا قسرا

 قالا سكملا.ال ىلعالا

 مل_وهلعلاعت هللا لص هل ل ةفمهقاذعأب رضب راشأ وك لذ نع هفعملاعتهّللا ىذر رعقاط'
 م لالادئاصحىف عقربو ةيمل ةارودصلا شد عدة هلاؤماهص أ لت ةءادجن أس املا ثدحتت رعامال

 تاذىف هس: كلذا.ع لجو. ةتةمثر نعهمشلاهح حرت ىلوا ىلعو . اةبّتساف ود_لا ىلع قف اف
 عئادو *فح:)| سفقنأنمةمملس !الوةعللم ادعأاعاربسخ هللاهاز ازحلوقأ * ى ,مناىلاعت هللا

 اعاحرصممارت مظنلا نههد_عبامتلماناذاتنأو ث فرعنل كة هرلا ىلاعلا ةوم-نلا مرح ن عدي
 ةنستفلا <نوغبي ؟لالخاوء-ضوالو الايخالا كو دازاممك- .ةاودحرخولىلاعت هلوق عمم هداقأ

 فيكفمييلع رسلان همدظعا ألح ىأو مهما ىف نذالانمدسشأا ىأ ًارىاقم#ل نوعامس ميفو

 باك ةلاسرىفاذ_ه ناكولو باوصا!ني_ءعقوامنالنايب ءرخ 5 و باتءمالكلالوأىق نوكي
 حات-ةةااذ هلم هق هد-#ورأ لاق) هناك ىلاعتداللاكالاعكن طاق هن هناطا_س اهقرع

 اريقوتءاعدلابم- «مالكءادتباىف ءاشنالا اراد ملا باررأو ءاغلملا عب ىلعراحاذ_هىأ (مالكأ|"
 اد آهةعمسإم اهيقنيلامتحال عجرأ ىلعة-يئاعدة, ءاشنا لجأ هذ هناىلاةراشادهسمقو اهيظعتو

 ءاعدلا همها هنأت 000 اظءدلل امدما قهوه (هللا كز عأو هللاتلحا_ صأ ةأ زمع 3

 "دل يوم حمد _ةأث د 4|قدرو هاك لذلاّنم هرعسعأو داسفلا نمحال_صلاب



 5ك اىدملل ا دوع سم نب ةمسع نب اىأ (هللادبعن نوع لاقو)

ره ىلأ ن عىور لسوه.1ىلاعتهللا ىف صل لوسر
 اا/أ سابعنياوهنعىلاعت هللا ىضر رب 

لا اذهمدقدتو هآ رقع هاا وءرم هدوهمركو مالسأ و
 قهفرعتسال هدنع ىذرا ا ق.ةحشل اال ىئدتسا

 نب ةبتعنيهللا دبع ءاوها ده نوعو ( بنذلا,هريخ نأ ل .ةوةعلا.ءربخأ هللادبع :ءنوعلاقو) هلوق

 ل-ءةوعجو سابع نياوءرب رهىلأنعىوارلاهللادييءوخأ هيقفلادهازلا قوكلا لذ هلادوعسم

 نءىور» لمى اممعهّللا ىذررعنبانعشي دح ءانكل بادب ساوةلسرعةراععلا نعد اور

 ءئاملاد_عينيتساادودح قىفوثةقوهو :ريثك ثيداحأ هاج رخآو سمعلاو أو ةفينح ونأوىرهزلا

 ةحصعملا خلا ىف رب نأ ثق نك ءريخت ذك ودحاو ىنعملاو هريسخأ ل دب هريس ةخس ىفو

 نوكينأعيونتلاو ىنءعوربخو ربخأ نال مالكلا م ون:نمهريخأ م موهو حيدعلاوهو ددشتلاب

 راشيل وقك امري عمحيف نا: ةلةماك لاىق
 داو_س ىلع ىزاملا مم تحرخ *« اهتركنوأةدايىةركنأ اذا

 تاثي_برارنالا تان_-حنالىيلالاوىلوالا ف ال_تانه:لابدارمال_.قدجوأ ةئالثةرامعلا قف

 لوالا ىلع هنالارهاظاو هامهميبنايدروهلبتاملاذ_هعجراحارشلا ضءدلوالاوه هجولاونيب رمل

 اذهنا مث هلاقامعصدحا ولاملانأدارأن اف هيريخىهاذ_ه ىلعو ةيئاعدة.ئاكناةل لاو الص نذال

 كلذ ىف ناك اذا اميسالهيقسامال نذالابمهضعب فلخ ةقةراقك ص رغداهجلا لهن ناواسنذدعي فيك

 مهراراميفدأا رميخت كلذ ناكش.جىلع اد_>[كلملارمأاذاهرك ذقت "الادب وطف:لاقو عقنوةحاصم

 ىحو) هدنعتلالحا ةياغؤهماق«ناك اذاامي_ال ةءاص|هلعفاميةهيلع ب تعلا عتميف مها و

 نماقعنال مامياه-يف (مهلتنذأ1 ساقا امما_تانهللا لاف عمان عمنأ مهضعب نع ىدتقرم_لا

 مي ادرواذإ٠ !ه م. قرقلل سينحتلاد_صقلب دارعس يل ءةداملا]ل_صأقامهك ارتشالةاناعملا

 وقعلاو ضرماك نذلانأىلاةراشاه-يفوةمئادلاءاواعملاد ةسيفاعلا ووقعلا كلا .: ثيدحلا قامهئيب

 و*ىاح دمناك ناو هنالاذه بس انعسدلدأقل ا اسنأهءاع ليقهنأالا هلذاشلاس اعل |ةلرمعهنع

 لامع: الا فراص هنأالا شغلاو ل_غلا نم4_صولختءانعم نال ماس ل ةدهتلا تن مالا ىلع هارق

 احدمدروام نابد4-:عبيجأوريسام لا بابل ىفاك مزعلا» مزحة ةو ىأرلا فهو ةلفغلا نعةرامع

 مالكا امدةثدقو رظن:هيفوه اعراطف زعل هفالخ مهوأن اوحدملاماةمىهرريبعتلاز وحك نآرقلا ىف

 ىسمادب (م4تنذأ هاو مسوهيلعىلاعتهللاىل_صىنلاأدب ولولاق) هتجرتو ىدنقرمسلا ىلع

 رهظ عع لتعمالأ د” ا ىنعع زومهمأدبو لوعقمبوص:مىنلاو هللا لعدوعب ريمض هل ءافو لعافلل

 هءاقىق هرعت امل (مالكلا اذه ةبيهنمهبلق ق ثني نأ هللاالهبح نمهيلع فا ىأ (هيلع فيل

 مالك-!!ىنايسو هري_غهملعت ملاعهملعله:مسانلا فوخأوه نماص وصخمةباهموهلئاقةلالحو

 ءاروفغمنمآهنأ ف رعيالن هه-يلعفاخيوأ هيلع فاك نأداكهنال_.ةاكدارملاوةغلابمهيقو هداع

 اذهومهوناكدوصقملا قالا بج ونالهلثموهناذف كلذهناثنوكي نأر هاظلاسس< هيلع ىيخوأ

 قا. سوزئاحريغ هاهللانيمايدعي باةعل نم لسوه ما عىلاعتهّنناىل_ص ىنلا فوخنأ ىلعىنمم

 ىلاعت هللا ةيشخ نم ما سجالا تنتاك كلهملا ف ولا نع راع هقاقثنا وباقل اراطقناو هليصقت

 ىلاعت هللا نكل) هللا ةيشخ نماعدص ماع كان هتءأرل لم+ ىلع نآ رتل اذه انلزئارل ىلاعتهّنلا لاداك

 عوفمهباةونكسةخ-سنىفو فيفختلاودب دشتلا, ضام نكس (هبلق نكس ىت>وفعل|رءره_أ هجر
 1017 هسة 1 اج ل7 ا 7727517

 ملسو

 بونص مهباةف فاك. !اديدشتب خسنل |ضعب ىفوهبلق نكسب ة+سن ىو دا

 ةنيدعةءبلاءاوققلادحأوهىذلاهّنلاديبعوخأ هيققلادهازلا ىو

 ليقوا ..معىلاعتهللا ىذر
 ةلسرمةناععلا نع هناور

 رع نا نع يدع نالل

 هنع وهتحلبمل و مل_سمىق

 دقوةفينحوأو ىرهزلا

 ةعب رالاوإ مهل جرخأ
 هثامو ني ”سدودح ىف وت
 لبقوفعلاب هللا هربخأ)
 هميلت ( بنذلاب هريخ نأ

 ةفطالمولابلا اذهىق هل
 هلوقوباتعلا ماقم ىف هعم

 لاعفالا با نم هريخت
 ىعفامهو ليعفتلاوأ
 ىلحلا هوةامأو د->او

 ىفعيونالا دارأ هناكو
 ةحرتن ها سيل مالكا
 ىقديدشتاا نالدارملا ىق
 عيونتلل سا ماقملا اذه
 رثكستلا ىل-ع ّ رقما

 هنحرصام ةيدعتال لب
 سو_ماقلا بحاص

 رب رقتلا ىف ىرهوج او
 (ىدنقر وسلا ىك>د)

 مهضعب نع) ثبالا ءأىأ

 ىلاعتهللا كافاعدانعم نا

 ريغنع (باقلا ملا

 هلوةهب رمسفاكبرلارك ذ
 هللا ف ندالا لات
 مهتنذأل) ماسسلقب

 ىداقرمسدا اىأ(لاق

 هنعلوقنملا مهطعب وأ
 هرمهلاب (ًاديولو ) مدقنام

 ىأ(ىنلا) للا دتباىأ
 هيلع اعتمدنا ىلصدل

0 
701 5 5 ّ 

 ق_ثني نأ ءملع فيك ماتنذأل هأوقب ): اددولوة>س ىو
 رعشملاىأ( مالكا اذهةبيهنم) مطعذيو عدص:ي ىأ( هبلق

لاب اةدةمىأ( وقعلاب هريخأه تجر ىلاعتهللانكلل) ماث الاف عقو ةنأب
 سهدلا نمل-_سوىأ (هباقنكسىتح) هنزاحا نعةم ا



 (فاختلاب مهل تنذأ ل ءالاثمث)
 نادهاحمم نع دال

 ءورغىف اولاق مهضعي
 ةئانالا ف ذا كو
 مناوانة انا نذأنا

 هلانر دعاو انها نذان
 انههلمةءرذعب كلذ 8
 باطلا ىأ (اذهفو)

 ةخس'ىفو ناتعل اماةموق

 هتلزنمماظعنم) اذهو
 ىقحالام ىلاعت هللادنع

0 0 

 مقسمهو نم م 00

 ةأناد_مارك 0

 هلدفاعنا 0 0

 ةفرعم َنود عطقنيام)

 مسك (باقلا طاينهتراغ
 نيتولا ن-هقرع نوثلا

 ن-ه هب باقلا طوني

 عطقاذا ب باطلا بئاح

 عدلا 9 اخ

 يروا هه نراعلا

 ءاف_ثااريدغ ع قىوربو

 لاق) ب 120! امانتف
 نار يسكب( وت
 ءاطعتقو ءاق نوكسو

 نوك_سق واهوةلههم

 ةراوسكم..هاهق -ةتحت
 ءاطلا مضي ة>سؤو

 ءايلا عم ةوواولا نوكسو

 ءافااهتعتملةنملاهاتلاو
 سا.ةلاقؤو ىلع أفدو

 ءاملا نوكس لسبقو

 هدي. وا. الصو
 ناحاللدل| نبا هرك ذام

 نولوقيةيب رعلا لهأ
 هما اسواوب 608 92 .ةيسرافلاو<اموحش نمواهدعبامن 7 اساهلمق امحودفمة-ومقمواونهرئاظن قوه

 هرذع ىفىأ(بذاكأ انغمرذع ف فداصااكل نيم ىد>) وبس ةوزغنعىأ ا

 مدت رو ]ودق بوصن م هنلقوددسشم ل الامومضمعراضمن كس ىورو نوصتسوأ |

 0 طب ىأهلقن كسلالوأ و فعلا مدقهةجرو سو هيلعىلاعت هللا ىلسص هرم ل اعتهنأ ىبعي هملق

 ضوءءاارغص نمناح بس ليبق نموهوأ هنمالبا رطضالا مدعو نوكسلا هلموديهيدارملا لل ةنماو

 نمننوك:الفوحن هنمدشاب, طوخ هنالمااكل اذه تكل ئاطال هنا حارمشلا ضعب هيل ع ضرتعاو
 ىهنهناف هلثمو أ هتمدشأه:[ ل :الاناب در وهو وهّللاكلر عما هاوقب هللا يمال برطض,لونياهالا
 هنا عمىسهنلا نمافي و دش ارتعا اذه إ_سواوءىح.سك شد وتوت عربغ نهيق عوقولا نع

 اهوفوراثل !نمهندمالا مزاللاو ةءاعرلا ةءاعرلا نمالو رخآماةمىاهمدعماةمةءاعرلا مدع نم مزادال 7

 م وقمالسلا وهالصلا مهيلعءايمن الل مةيسارك ةمد_عأ انه ف وك اوةدهرلا عنمال دءولان أ ىلع

 هللاءاثنا اذه يق قايسوت الام ةحالت_ءقاعلاءوس ن منوف اذ ةنحلاب ٌةرمشمملاةرمشعلاو ةمايقلا
 د رغانق م (بذاكل |نم هرذع قفداصلا 2 النمش ىتدد فلختلاب مهتنذأل هالاقمت) ل ىفنىلاعت

 ىلاعت هاوقىف قةحاكديعبلا ءازنعمد_عناو ىضتقئام ل. زنتل ل مهع وأهل ههمرع-غب ىركذلا ديقرتلا

 هءنم واعتيفلصفاب واذهنماذ هزيم ورهظ» وعضتب ىنععنمسيو هوحولادحأ ق بالا كلذ
 نيذلا كلم هب ىي>ى اى علاداسفل تنذاب .الرد_ةعىاعتم ىو لاصفتالا نمدتمخض:امرامثعاب

 نيت ىع مف نذانالَزأ كب ءاهناك لوس نعفلختلاب نيةفانلل تنذأل ىأ نسيذاكس !|[ءنواوقدص

 مدقت نمروك ذما(اذه ىقو)هوردن :أامب راعساه.ةماهف#_بالاوهريغو ريساتلا بابل ىفاك هرخآىلا

 دنعوةب وعملا ةسرملا' تارعمم لا( سل ىذ ىلع قالا م هللا لعدن -ل مممظ ءنم ١ لا اوكارم + انووقعل

 ناكىلا_عت هلو اك همكح ىف ءأهللا لع ف ىنءعى-هةناكملا نع هريااىلافي_طأ اذان اكم فراظ

 ةنحنا ىفاّمب كد: عىل نءاىلاعت هاوق ىف [كىوذعملا برقان وكت وقيقدقرفاميبو اهيظعهللادنع
 لقعلاب الاول امك _سفئارت ءافرماك هللا د_:ةنموهتلاةىلاعت هل وق ىفاك هماعت اوهنأ سحأ ىج عد

 نايب وها هعدقتزاحأن مل-ةعنيمملا ىلعمدقم زاب نمو ة-غلاممهرهأظ ىلعوهوأ ل ماك ادار ماو

 ( هيدرب ”و) 1و هيلعملاعت "هللا ىلص ( هاب انا لع همارك | نمو) موملل ىرخأ هقصوأ نأ ,هدلعب 00

 هن.افةقرعمنودعطقئيام)هرك د 12 الو اقزكلاو ءاعدلا مدقتو د4 كسلا وةرطاخد اعرل

 وهواهلق م راسك :الءابهواو تما طانلاهتمو ىيلعتلا وهو طونلا نملاعق طامأ(ب اةلا طأت

 نة اذافهبحا ص تام عطنا اذا هسفنن ني ولاوه ل-.ةو نيدولا نم سا ةلادءقلع ١ اظ.اغقرع

 اونوك_ 1 معد مهم ولك عطقتنأالا لجوزعهللا لات ةيما» ءامسأ ىف نسل هباتكىف هئولا نما لاق توملا

 فقرعلاكرخأ 3 -/5:1تاماذاهةحهسلاطو هند :هللاءامر و هطينب ىرو هبل ةعطقلاق»

 هيلعمت :اواهبهمرك [ هد” روهللا دن عازم“ *مسو هيلعىلاعت هللا لم هانأدار طاو اصلان نطوتسملا

 هليصحتي رايعالا نتالو هي ءاغو“ [:2ةفرعس لوقعا | قدطت الالم

 فصول امهيقونامزلا ىف 5 هن كه يفصاو نفت ىلعو

 توما ةاوأ محو هيراسعالاا اقومدعن عمر رامعد : 41 1 كد وعدصو 0 عا نعد كَ طا. لا عاطقتاف

 1 ءاعرو ل_جوزعىلا عنه : هلل مارك الكف رع نمهنأ ىلا راش نوكنأز وكت هنأ ع نفل 7 0
 سو « |. ام ٠

 و ا الا يب لال صاهرسفنم ممم ب 0 مريسغ 8 للا ورشا 23 ,1ملااذه

 هللاد_ءعىبال بقلو ه 6 وطقن :لاق) لزام ل 000 8 5 ه5 نودو لم عب 1

 0 11 1 0 1 11 3 هلا ال51 1 اوت اكل لت طي الاجل اسفل ١ اظل هاا شاطسالل

 مهارنا

 0 هللا د معن رداقلادب عدمت مذاملا تح واظخمات اولوق لك ىلع: اهاهرخآواه لعد امو ةماهلمةام موهّصم



 ىسبمن أهنو مالكلارخآ ف م نأ نمايدافت ةنكاسوا ونال“ مه كر ىوطغن نولو هي ىأدن هنوبسعالثيدحلا لهأ لوب ءالعلاابأ اننا

 ةنسؤوت باد" الاف ناساف .:اصتلا ه|سهذملا ىرهاطظ ىلع ءاولا ىوجتلا ىدرالا# 35 رعنب دم ني يهاربا نيد هللا دعو أوهو

 )َ الاوذ هب سناعم 94 راعىلاعت هلا لص ىبنلا ىلا )نب رسفملان مىأ(سانسهذ) 54 وكلا باس نقدودادغمي ةّثام ا

 نوكسو وما مضد طرض (اريخت ناك ل | ايو تئذهيلإ س سن وأتت عب نا نعهزتمىأ (كلذ نم هاشاحو) لوعفملاة يصد

 ىوحنلا ىدزالاه رق ص أن يب اهملاني تبدم> ني ةريسغملا نيناميلس ن ةقرع نيد« نب مهاربا

 عد رأة خس لمقو ةئامتالثو نيش ءوث الل ةنترغصف قوة لا عدن امتنا طساولا

 طفةلاوهر اظذمةءاندا.سقتاو نمسجن لد ةونمةثامو نيب رأ وعد راةن_سدإوو طش اوبل ةودادغم

 نكس مهضعبوءايلانوك سوواولا حت هيف يحصلا لصالا هيوسسك هلاثمأو اذه قو برعم فورعم

 هئادهى لدئاذلود و ظفل نما. ن2 نيثدحملا ريبخت نمسا ل والحل وواولا
 هيلعاحأمصىقا ءلاريصو 03 همسا ف صتب هللا هةرحأ

 نونلارسكه يفز وحوريغصتةاداٌةرمصملا لهأ ةغلب هن هب وونودلوملاهةدحأاماذهناىرعملالاقو

 سان هذإ) سدقالاو هوب زج سيكر تهمك رمل ءاملا رسك ىلعءانبلاوبارعالاهلثمىفز و< واهحقو

 ل اعتهلنا ىلص ىئلاو ىأ (كلذن مءاشاحوةن" الاهذهب ب تاعم إسوهيلعىلاعتهّللا لص ى :1!نأىلا

 5 ءالهئاز الامقمأ شاح ىلعم 0 لامدقت دقو هيلع ناتعلا حسام لعشب نا. نءوزنملاسو هيلع

 هلعقام ناىلاةراشا هم ةناطعلاب ا وصلو هلءاعدلاب ماركاوهأز رازعااب قلبة الاهزه

 رطن هنتوا ةأكىبضممدق لذا ه مدعو نذالا نيب( اري 0-5 :]ليقل !بحاص د :ءىلوالا فالخ

 مه ٠تّمش نانذاف ىلاعت هلوقل كلذ قل سود_.اعىلاعتهللا لد و لوزن لوق.ناىلوالاو

 نانذانىلا «ن هلوقب وسمك" الاهذ_هنالاةىزولا نءاناالا ثااثلا مسقلا لوى تاي كك

 تاس قفل اا ناقل

 ىل اعتهّللا ىل_ص هنأ هذ هىلءىنعملاو لو ىلوالاوهدنعن اة ح> صم ن اثخ هن امهو ةففدغ ٌةد> وعاربخت
 لوا هناهننا هملعأ م 4نذأ| هاف )د اهلا لعم_ملاضي ركت مه دريك لول. ةمرمغ ىجوب :!نوذام ملوي ع

 مح مذكر هظاذافا وقاذتامم- ة+نذارواهنازذالا بلطي نوعدب م-هو (مهقافنل اودعقلم_4نذاب

 | ف4 يلعجرحالهناو )بوصأو وىلوأ هل »فام ناك_ةهيلعبترتبامواصعلا ىش مل مهاطغمىفشكناو

 هللا ىل-صهيقؤرلا ل اك ىلا ةراش اهيفو مهرعأن بتر يصوأ نكح ماو يصل اميقسدل ىأ( م 4نذالا

 باكل راالو داهتحالا ناطخالوب معلا ىذتعد ريسص هن هس: معقب ملهنأو هل ءاعرلاو 1 سوهيلع ىلاعت

 تلا ىلعس) رعاك ضايع ف:صم اوه( ل_فلاو ,[ىذاقلاه-يقْلالا) مهوبئكىلوالا فال

 ل_ةريكالاداه4لا هنأق“ دعبامهيلعلدنأك اهتوهشرممكو ريصلاوقالخالا سلبت (ه-بفندهاملا

 هريغو ف قاوملاح رمش ىفهنح رضاك ىنعملا اذه عئاشوهو هكرت قيليالام لب عرشلان ممعأ انهبوحولا
 نوةفانم مهنا هّضن رعتل هيلعاو ماي ] طل هال تملا: هريبعت قوبودتملاونو دنا لل

 3 رام دا# ةانلا تلاذاذااهضورأةءادلا تضر ن هوه (هقاخةعب رمسلا مامرب ضئارلا زداهجلل نوكرأن

 |ةانثلابهناتمالعدةا:هاريذم ظفلو هرخ آىل امهم تش

 ٍْ هر رابءوأ قيقحلا» انععمامزلاوةمايمْكتو ةء :ك.ةراعتساهيففماحالاكا هدوةيام مامْزلاواتديك ُتْنيلنو

 بدسلابمامزلاو ملعتلاب هس صاب , رلاىناسملتلارم هقوهللأ هع نو ند ىلعذ- رعرشلا ماكحالا نع

 حتفو ةمسد>عءملاءاخلا

 ىلح |ةيشاحىةدحوملا

 فير#و فيحص:وهو [؛
 ديدش هنا تاوصلاو

 يات كلل
 «مدعونذالا سار م

 ىمكللذفف 9 هامدقتن اذا

 هك ذاك هناح.سهللا نم

 لبلوقأو ىرشختزلا
 هلوةىفهنحرصمرييختلا
 ةلو ذات اذاذ ىلاثعت

 نا ندا مهناش ل صعمل

 نذآاج اف) مه تش

 ةيضصقا !اهذهىف ىأ (مف

 نذانااملف َه ةحسأقو

 هورمصأ اع هتلادملعأ

 ( ولدنا مهبأد نموهامم

 مهنذارمل)ناةخسنىف 0

 ىأ(مهنافئلاودعهل

 قةحتو مهفال خر هظو
 (جرحالهناو) مهقاتش

 نذالاىفهياع) تاالىأ
 دود ىري_ثعلاداز (مه

 نييدتىف ىعملا ادهركذ

 سل أ:هه اقع نا ىنمملا

 ىلص اقم لب رفغ ىعع
 أفع (سودي1 ءىلاعت هللا

 ليلا. ددص نع ملدا
 -- 1 مهو ىيقرلاو

 نا نرعلا مالك فرع منع هناا نركب الوقعلا لوقت اهئاوأس ذك مزال ىأكن ءهلباافع ىلاعت هلوةكلدكف طقمويلع

 حاصأن اكم-منذأ مد عنا نأ: ,وهاكاو د ءاا ىلا جات كلانا ةدعلا ىةك نأ علا نم مزاالو بأ" ءلاعقولاقي ناىلوالا ل- فلو

 مهعاترمسا مهلاعت 0 ءاندرمهاضردخالا ن ودا ءنهتبا لصور اخ مف داخل 2 رم فاتاسلا ماش صوع <

 لماكلاىأ (ملا ىلع ب )مل صملاىأ(ل- هعلاوبأ ىماعلا هيقفلا لاو 4اقاومهرايدا. ::١ىلعادامكعاو مهاوحأ ىلع

 هش ؛ ركو هدب ردت اما, وضم فو داتا اكسل ١ ونيتمضي (هقاخةعب ركل ماهزب ضار ب ,ةاذرعىفىأ(ه.ةندهاما)



هتالذةضاي رهضورأر هملاتْضر نم لعاف مأاور وسكمةزمبضئارلا وهم ذبت اونأن مانيلا هللا هعرشاسي
 ع دار |عوط هثاعجو

 انبدانين 1 مك ل الراعتسسو هو ماجللا ىععربسكلابمامزلاو
أ اوعداو ىلاعت هللا لات [كتاخسح سلا ن هىأ(نآرقلا باذ"

 نكح

 يفق هلا عمىأ(هلعفو هلوقىف)“-_ت:ههييداتءاع أل رعقلا ىدعرد_هموهفنآرقلا راد ايةخ ست ىفو م ردنم ريل !لزنأ 5

بواجيو هنايطاخ ىأ ةلمهملاءا لان( هتاروادغو) هنالو ةمودذخأو هئاطع ىأ(هتاطاعمو) !/ هن الماعموققدصل اولدعلاب
 هنا

 صا جبيل
 دك ه5تتت©ؤتؤدشْلشذدشتتظت#9: 9[: 979797579 2-2-9900 ااا

 هناضراعمو هناعجارعو

 اصلا ناف ىلا عسم
 هللا فو ة< ماقن م

 اهلكو دابعلاقو_ة>و

 ىلعنآرقلا نم داقمسم

 انناذلونايلا نسا
 هللا ذر ةشناعل ىلق
 هقةلخنع امعىلاعت

 مل-وهيلع ىلا عت هللا لص

 نار ةلاةةلح ريكا
 هتاووشأ ل6 ناك تت
 هناء نع تللكو

 نوكيالعنأىلاءاماهيفو
 وهو هبحخال لاو نك

 المك ةمرثك انا هرواكت

 كلا ارجشتما رفنزعءأو

 ةممحتل ارقاك هناررغتم

 ةكمتفتاه ”ردعم هير

 هاتي خف
 ءءاقغ ذا دامتمهصرس

 هللا قاع مول كرات
 ردا آ نا ىرمعلو

 م ناو ءايغالاءاينغالا
 ةدبلاو وحتي أوحهأ»

 دوهشعمةقطانمهاوحأ
 ناردل ىأووك) مهلاعتأ

 (2 ية فراعملا رصنع

 نه اهعيش مواهساسأى أ
 لاوكالاو هلكلللا
 نيعلا مكب ةيلمعأ أ

-سنقو (نارقل اباد" اب) بحي لعءان(بداينا) هلث”برغ:سالو عماس همالك قوة رطل و
 ةح

 امجرخش دو # هصارر لك ىلع عقب هرهسغو ىره ,زالا هلاوك باد" الا وعلا ةغيدب نآ رقلا اد" اب

 جرخ فةدوهةضاي ر_ةيقحك عادهنال هءاسا ىلع همقاعاذا ههدأهنمو لئاضفلا نمةليضف قناسنالا

 بداوهف هيلا سانلا دو هر ماغطااك اعينص عنص برضا, نمايدأب دأو بدالا هل ضفة ىفناسنالا
 رقش اهيقمدالاىرتال « الفحل اوعدنةانثلاة نك لاقل عافني
 ىلع ظل ا ىلا ةراشاهّللاهجر فنصملا مالك ىفوابيلا عا دلاوهوهللاةيدامن آر قل اوةدئاللة داملاهنمو
 هاهل ةيملا ع فيرشلاهماةمىفبدالاءاسأو لو هيلع ىلا عتهتلا ىلدىذلا بطامنام ىرشختزلا لثم
 ى)هيفاعلللذمد_ةندقو تلعفامسث, وتاط_خأ اذه هالاقو هلاعدو كذعهللا فع هل لاذ 'ةزعلا بر
 هو «يطعلاوءاطعلانمهياطاعموبداّْني قلعة مرورحغا هراحلا ( هتاروا و هناطاعموهل_هقوهلوق

 نال_ةهنمو ةصاخلو انمقءايتشا ااهلمعتسان كل ءاوانماهمالّءأط |عملاهنمو حابصملا ف لاوهيطعتام

 نمصخ أ ىسهف ه_عمةعقاولالاعفالاهردارملارد_صمانهةاطاعملاةىسبتناهيلعمدقاذا اذك اطاعتي
 ةيلعقلاةاطاعملا نا نمل بقامقلوقلا نم صد[ ىه:هتيحاصهوهّءطاذعدر واهلا ناكل عفا
 امهدارفالامثح|نمه.فامىلع # ةاداعملاّةاداععلكوم * هاوقؤتاداعمو ةداعك ةطاعم 2

 تلمتحاناو هتاطاعموةرواللا ىهوةلم-هملاءا<انةرواحم مجةيلوقلاهتاروا دامس ئان طورو
 هللاىل_د ( وهث) ماك هادجوالى متنااعجملباقمن وكي نأ سا: ةاعطو مج هتار وان االادارغالا

 ىلص ىتالوهريمص (ةيويثدلاوةينيدلاب اد؟الا ةضوروة.ةيقكلا ىفراعملارمصذعإل إسو هيل عىلاعت
 رودو ةله-هملاداصلا مذ رصخعلاوحارشلا هماعو حج رأ اذهونآر ةللوأ  اكمل-وهيلعىل ءتهللا

 هه. اوتامولعملاوأمواعلافراعملاو هادح والو عناب ىف اسما هريسقو ىل_ىالا ىنءءاهدتف

 وهة-ينيدلابدارملاوةهزمنمةسيطراهزأو راد_ثأوهايمتاذ ضرأةضورلاومالا سفن دققحتملا
 ايندلاباعلعتمةعب مثل انمدخؤ امد ويندلاو ةيعرشلار ومالا نمدوحتودمح ةااو:دامعلا.قاعتيام

 عقدي اب ه-يقأسل ضار رلاةرمشة ثدعملا اربد و ةرمدعلا نسحو قال_الا مركك اضرأةينيدىوهف

 هيف نيقرطلارك ذداهيدشت وهفر اهزالاوهاي لان بادءالاهيشوأةيكزلاحاورالارمسن ودب مضل تارودكلا

 دعبل وانوألوةىلعالا ليقإك ةراعتساهن وك حصنالو لقاك هانأيةي ويثدلاو ةينددلاب هقصونالال
 ىقاكوهو رخ 1 ىنعا لق" ريا نم هلوصح د عبب امءاح روهولمالا م لعقت ىلاتلا( لماتءلو) ردت

 هنولهعتسيىلاعتهّنلامهجر نوفنصملاو هرعت ىتح ىرخأ دعب ةرمئشلا قرظنلاةداعا ءربدّتلا حامصملا
 ماللا طة_سأولو ةزازحةرادعلاىفو ملل ع جار ريمضمل ءافو بثنغل رمال ماللاوةهمثوأةقدهيف اميف
 داني نا ب ىلءفوطعمرمأ هنا حارمشلا صعب لاوةخ_سنلا هذ هىلءوىلوأ ناك يداي ىلعهغ معو

 ةةيذياو تارعثدمحاررلا لسرب نأ هنا آن موىلاعت هلوة ىف لي قاكو وف بداتتيل نعم هنال ىنءملا عمال
ب هناىلوالاناكناوركةيذيلو كرشمل ىأ هر نم |

 بحمل |نمو ىلا فاك كةيذيلاهاسرأ ءريدقت

تب7ت7ب7تتتتْتتطلل7ا_ 7777077 2_2 لا ا يالا ل لا
 يي يت ت57 75بيب7ب7ب7تت

 1 قاعن هلامايندلاو نيدلارومأ ىفاييلا جالا ىأ (ةيويندلاو ةينيدلا باد”الا ةضورو) لصالا حّتفب وداصلاو

نامهفكد موأئثنميباّتكلا ىفانط رقامن يمه اك ىقالا س.ايالو بطرالوىلاعت هلوت] ىلوملا قيرطو ىوةعلارمأب
 باتكلاكماعانل ارئاا

مولا نمسدعل الك ]حمل اوموماعىل»
دعب ن|باطخال يملا نسا اوياتكل ابن 

عي ناعم اهبسىلوعل اوامهملعت نعل 
 امه-ض

 ة-:.فاومالكااو قطنملا ن«ةحابملاوأةمو هلا موللعلاباستك ا اهميلعمدقيوه ةةماع+_افك صرفام مودا نبع ضر

 (لماتءاوإا ماع لبقأن مىفواهمفاونعط لباهولو انمي مواهوإوا ديل فلس ناكامم ام هريغوةمب رعلا قئاتدوةفسلفلاوتاسحلاو



 ةهروصب , ىل عدو هن احس هلا سف ىأ(لاو كا ىف) ةنئاكح !اهس رغلا ةيطاخلاو ىأ (ةييجعلاةفطالملا هذهار وكذملا بملاربدملو ىأ

 ىأ(لك || ىلع مثلا )با لا نها ل ا نءرمملا ىأ (بايرالا بر نع )مالسلاوةالصناهيلعهنع ماه هلا

 صعب هلك ىرهو 4 انتو د له مهعيجمدأب 2 نعوأءام ةشالاوءادعسلا ٠ نمدايعلا ع.مجىأ( عيا نعىبغت لا اصوصخو اموع

 عوض مم! لكس رافنيالاقو ىبتتافضتوأت هيض ةفامالا ىعمابيفنالزثاحوهو ماللاو فلالاببرعل ا نءاثيح لون امترعم
 يتحلل ,(ريشتس وزنا وأ هنعداكح لكلا نمضعبأ لدي هلوةب جاحْرل حرص دقوهدعب امىلا اديأافاض منوكي ةطاحالال

 نسم :هىورب وهروهظستلط 1 ع/ه هراثةساورشثتاو عفنرا اذائذلاراثنهةثائاارسسكو ةيقوفلا حّتذو ةلمهملانوكسو

 يالصا ىزا جلا هلءجو

 نأ رهاظلاو ةحسن 6
 ةفطالملاهد-ه) 1 ةصقلا ىلعةصقلا فطعن مهنا ل قولو بدأ ىلع فوطعم مأ هنا لق م

 فاعءالامو زخم نوك هللا ىل_صورطا ةاع امياثعلاو صا رتعالا مهوبامىل ءريشت !اوءاعدلا مدق ثيح 22 مك(ةيرجعلا

 هنرمزحأك ل لدغ م-ياع سني ذلاهمالابف م ك5 ةدرربا!لاعفل اهدامعن ءىنغل اىلءلاوهو هم ةلا مه. و

 3 كارلا 5 ولا را 0-52 !اريدع“ :ءاهلةفصوأ ةفطالعةلعتم(ب انرالابرنم لا ل
 ات 7

 ا وره ىاةخست ليقف لاوق؟ ىلاعت هرهصاصةخا فوةهم_ثمةفصوأ ةغلام .مههضصوردصمك لالا ديسلاوىبرملا

 جرختسساو ثحماو

 هذ -هقىأ (اييفم)

 نم ةع.حعلاة_عطالملا

 مدعل راح ىلاعت هللا هجر ضنصملا ةرا بع قاك ع- جاذاؤادرقم 5و قاصر «قاطأاذاه, صد

 هأوقاماوريخن وق ةرغ“ ”هباررأأ | ىلاعت هلوقك دحالاد حاولا, ماسويالا

 ةليالبلاو نيراو ما مول 0 عدي تلاوش راوقو

 - . 0 ءإ و #(هاوقو) 2

 و تااعتلا هيلع تلا نمل دقت "ع هلال نالعتلا لوا كلر
 صءبقاندجودقو ١( ( افا ليقواورلا مو اءارحوه له عرشلا لب ةغللا بهتك ىف مالكا !سلوهردتعيال ل هاح ردانق

 هرك ذى اباماذهخسنلا مهوأ اذاه نع ىمميهناعصالاورادلاو شرعلا بر ىفالءالق علاه" ةاضاو ةلامعتساةرثك 2 27 ا

 3 ءارواصل اع قود # !نا لع م هاوعب هيلاراشأ يك ةلخ نع ىنلا ماعلا نزلو ءلاو كلان وك تبحعتلال>ةدونعملاى م

 اك شمالا ف هحرد ةئر 1 2: لقالطا لكاذكو مومعلا ديغيل همقىب مس اوهنمنأامنيس ملا علا نعت :ءءبللا لكلا

 كور ول ادامّتعا لدب هيلا ةوقك ماللاو ف لالا لكلا ف رعوءانغللد م " املل ل“ بلطلل تس انهنمسلاوهدييت ىلع

 دقوهغللاةعأ نءهريغو ىرهوج ا هرك ذاك برا مالك اهي نيفرسماعمسم ملامهو ضعبلاو لكلا
 ندب عجن اكفاذه

 ىف عبانوهو ةفاضالاو ىعماميمف نآلر ,ئاحوهومزللاو فلالاببرعلا نع يح لو نأةقرعم صعب ولك لاق ىرهوج ا هزوج

 ردتءادتو جاحزاكلذ موقتدةماللاءىلالا ناآلا( ١ زاربدقتو أاظ ا ,منافض: لو هتفضأ هفاضالا
 كلذ نا اح را اننع قعم_ب هناالاامييلعاوةدةع ىذنقي 2 ساهل اوةاحتل اه حرصك اهدسمد سو ةذاضالا ماقم

 ناولرل |ناكورام |( ععاذك لوشي لاح لكو ف ا ةرظماريثك ةركشلا نانا امهنال ني ةاضمن ءهبروكحو زاثقرعم هآوق

 00 رد اهك 1 َىَل ىاردات عمسمنا سأل 5 كى هيواخ نيارك ذدقو عنو هنيعب عمسملام لك نالار ظنورلاو أمد هنا

 نيس 0 يدرب هناىلا ةراشأ ىف أ ا -:1| فتصملا فدراوه. اعضارتعاالو ىرهوج ا هلاقام

 1 ىأ(اهيفامريثكس وز ىلاعت هع بدر نق رك ماا ءاهنررعنامم ءوهنهلةجاحالو
 ىلءىسلدنالا ىليشارم م الأ 4

 ىجامرلا مساقلا أ خشلا راثأنملطلا نيسدعي ةئلثملاو ةيقوفلا ءانملابريث ةسو(دئاوغلانم)ةين رقلاب اد الاوأ ةفطاللاى

 1 لف اسو تمزحذا ىناكم تضفخ اضعملاو لك !|ىلوقازاحم سلو 0 ةَقيق- ىذعبو ىلكايأ ىمومأ لاو ثم> هلوقؤ

 لهس نري مهاربا نافةيبرعلا لعب نولغتشي اوناكس ا دنالا دوه نا ىلع ليلدادهو(5) اضفلاو ىدنعمزىلا تعج فيكو 5 مه

 تول اوهرعرحآ ىف مالسالاهقزرمللا ناءاق ناك ن افرحببا ىانقير خا مام امنا ىورو لعأهللاوهمال.-ا لبق نيب نيذه لاق
 تاقنارتعالا نءىرشخزلاهبوثو للبس مالس اناس زارت تعيس لود لع تدار :انهيشت اكو تلف لع

 ناكلاع _امىلعهنالىردنالو هو مهما انك ل 5 1 نمريدك ىقدنا حمتاربعملا هناوخأ م هولدعلاو دمحو< | لهأ اهب حدعةذاطهقين ادن

 ابا ىسومدعي ق هنأ ناي > ىلأ اطعم نوع ولا لهسْااعاواض: لاوواسأر م هتمراص ةهمغالبل ناكنأو مه اج شي

 اضيأهيفلاةلوقأ(5) ملعأ هللاوهلجأن م مساودهتملاى رسوم هلرغت نقنف ادهش ىمس
 لمح عثلدييمومهعي رش 2 اعاودلا 3 ةرزامالقإ ,نعامو يدل .هأتنك ام نجلا ىدهالونو 8 دهس < يدوم نعشياس



 اردصمك نءهللااثع هلوةبهميظعتب ىأ( ما ركالاب) باطخلا ىفىأ(أدب ا)ى يك ىلاعتو هناحبسهنا لع نا| تاج ن هو ىأ (فيكوز
 ساحالا مص سأن.الا لدأودشلا وحتفلايةخس:ىقودملاب(سنآو) راتعلا ناري لق ىأ ن وكسو مشب (يتعلالبق) باتكلا ىف
 سنالا ةس>و هذا فيك ىنءملاق

 ىلاردسمملا ةفاضاَنم
 لءق ةخسىو هلوعفم
 هل-ع>وتنذلاهرك ذ
 رح الاوالصإ "احا

 تنئذلا دار-هلاو ةياور

 ةرهاظلاةرودل رامتعاب
 ةساعملا نم ٌةذوخاملا

 راربالا تان -ليقا
 نم نيب رغما تادمس

 كلتىف ةلقغلا ثيح

 ىلوماهدهاشم نعةلاحلا

 فئحملا هكرد:سااذلو

 ىأ (ناك نا) هلوقب

 (مث) ريدقتلاو ضرفلاب
 كانه ىأديد كتف عتفلاب
 بنذالهنا ىنءملاو(بنذ)
 عقوامعاوةةيقح كانه
 لاقو) ةيتعملاةروصف
 دقل انس ناالولوىلاعت
 اًشدشم بيل انكر دك

 توبثالواو ىتعملا (اليلق
 تدراودقل كابا نشدم#
 اريسامنش مهيلا لينا
 نكلكلاذذا للملا ىفدأن م
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 هئمكم نهديصلار اشيك هزرس ودك رح ىأاهورعو ضرالااوراث او لج ورعملاعهسالافاك ضر ظ

 نيكس نال_سر نبا ةخسن ىفوهريغو هسففل هرهظب ىنعملاورشنل و ةنكفلاة ران اهنمو هرقم نم بارتل او )

 مو رثوهولاواكىري_سفتلا فطءلاكو هوريثتس و نيش حارشلا ضعد ةخس:ىفو ءارلا ل د نوذأاب
 ثحب ى#عع ريثثسوةخ فن ىف عقودقوه-عةر زو و صحفي و فرع ىأ لما ىلع فوطعم
 باوجىفوأ بداّد ىل-اغطءام_مصنو لما ىلعافطءامهمزحز وحيقى متنا ناعورعج رخس و

 ىعادالحورشلا صعب ؤاكاذهنييعت وةراثئسالاو لما: !نارعالاهنمنكيل ىأواولا دعب ن اربدقتي مالا

 اعلام اوهنيلووباط+خنسحو هلهزنا ةقطالم نم ىك زلا هاهمنتبام ىهو هد ثاقعجدئاوغلاو هن هإ]

 نم م هدقحبا.طل سراح مهدئ اك« نههوق# حام ىلع فقاو هممردصابريبخ هنا ىلا ريشملا لعأوه
 مارك الابادتافيكو) هعمبدالا موزلل ىذ“ةملام ةاوأ لا ىفهباطخ قنورو هميظعتو اهم قعان
 هيفيك-ا | نعهن لمس ماهقتسا مسا فيك (بنذه ناك نا بنذلا ركذ لمقوفعلاب سنآو بتعلا لمق

 ىجول اءدين اك يك ٍبابىف ىراخبلاحارشهل_صفاكةراد_دلاو ماهفتسالا نعج ر_كدقوةلاسحلاو

 ءالاو كانه ىنععةراشا ماا هئاواويلعمالاك !امدقتهٌءوةزمهلاوءاتلا فب ادّتب اوانه داخل ة> احالو
 ةراشا سذناكن ا هلوقىفوا:هلامة>|ىهو ثدناتلاءاتباض أةغلهيفو ىقولاو تكلل ةموسرملا

 ىرتحبل ا لاق كهنساحم نموه لد سو هيل عىل اعت هللا ىلص هل تنذالهناىلا ا

 رذتعأفي ىلإة:ىيبونذتناك « اهبلدأق اللا ى:_ءاعماذا
 تدعل الق هلو5ن اىلءلدءاذهف بتعوةمالمه.ءلع نكي مىلوالا فال ناكر االوس:ذنكبملاذاو

 ماحد ةوءاقثكالا عئاد, نما ذ_يفءركذ نع فنصملا ىنغتساهروهظاو بّتع ةلانهناك نا همم دارملا

 لوالا نعىفاملابءافتتك ا بنذ ناك نا لاو[ ك ست عناك نا هللا هر فنصملا لق. لاق ن ءاذه لوح
 الصأ هيلع بتءالهنا نههرك ذ. كامىفاننالثل هتروصو هام ىلع ستعلا لج انخ و ناربظن امهنال
 دئاوزلا نمازك هريدةؤنطعلا مد نمهلكاذهو ىلوالا فالخ منزلا, دارملاو هيلا هذ نم اوعاغو

 هنال بق فيك وهاوةونونلاد.دث:ورصقةلابىو رول“ اثهنرب ةزرمهلادع سن !وةم>ةمفقيك هلع>

 اميف هلوقهنيعي هلا فيك لمأ:.او ىأةفطالملاهذ_هىلع فوطعمهنارهاظلاو [ريفامىلءفوطعم

 اثيشمهلا نكرتتدكد هل كان ناالولوىلاعتدللالاقو) هلهبنتلا ادب فيك ظنا مث ىتايسا
 ىفالياةاماليممهدارعىلا للملا تيراقداد_ىاو باوصلاو ىلا ىلع كانشت ناالوىأ(الياق
 هيف عوقولا نعالضفباوصل فالح ىلا لوملا ىلع ملوهياعهللا ىل_صهمدعدللا نان عرصت هن االا
 نءسلوقعلان الا ةراشاه.ءورسسفامقواسأر هاب نذال هنا نمهسم قم ىلءر_هاظ ليل ده #يفو

 ل_هأىأحاطصملا ىن-ملادارب نازوديو ىوغللا ملا اذ-مهريغوهللاد_جر فتصل لمعس

 هئحابم نمىكو مالسإ اوةال_صلا م_ملعءايدنالا مصعب اذه ىلعتل نيدلالودأد مااكا اع

 الق

 ليقف ةي"الا لوزن سدس ىفاوفاةخاوهماةمول مايق عمرم -ذلا ربدق' نعهن ىةتسلا دبا الم قافاضمنو ردقي نوقةحغاوورعشإمل

 00 ا ا 0 ا تعدل راعاشي قنا ريجنياودهاعنو يح غاوهو

 لاقدب ١ هدص تاربامل سو هما عىلاعت هللا ىلصهنا ىوردقوكلةريغ لي قوءارقغ.ادرطءاينغالاهاعدتسا ىف لدقو هأ امقرح# ا

 نيرسفم اة لج نم ىأ( نيملكدملا ضعب لاول ني عةقرط ىسفن ىلا ىناكتال مهلا



 ةيرسلات ار ا ط#اوةنرودلا | اا تارثعلاىأ(تالزلادعب) مالسلاوهالصلا مييلعدوادو حونو مد اك ىأ(ءايبنالا هللا بتاع)

 ل و جت وحل ١ تو انك دا هت كت 7 2: 2 ...٠ 157019017501651757321 111571 112173 777:7: 7 173525. 21:71:17”: 10011 نانالا11751121"ةةن>
 دس لا ]|[ |/تز]ز]؟تثتثتثتث]؟]أ#!]!ز/تثتثت|ت/ت/تثتثتثتث]ثتثتثتث>ث>>اااااااااا_ا_ا22شسد-ساااااااااللااا يااا بلا

 كعب ,]مالسلاوةالص'' رجييلع (ع اهدنالا هللا بتاع) لعلا كل ذريسغ َّ ممهمعلوقنااناليقالهجوالق

 ؟هدوت نمةمطاناتعلاو بعل (هعوق ولبق) سو هءاعىلاعتهللا لادم (انيدنءبتاعو)تالزلا

 ةلزع- جت الزلاولالدالاو حنان ءامشاننوكي وهو هلدوعلا لع وأ هليزبل بساننالاممهئمر دس ص

 اطاررسق اذإو دصقر +-غنهم ةربالا هيف 5 عوقولا نع هيربعمث مدقلا ضو>دوصأولازلانمعدفلاب١

 ز وعلو تاذلاةعوتو رهشو ير كل «عقاولا قرودصلا ىنعمعوقولبريبعتلاو

 وقو لا مدحا ل-_ءقدردقت ن اكلو بنذلا فهعوقو لرد" : سو 4م ءاعىلاعت هللا ىلص ام هلع :اهدوعا

 م2 عيد :ةيستدلل لي 1 نمبرقلان الل عىىامييلان ؟ رثتدك هاوقبد" الامم

 ”نازلاك مهماةمولءاةبسنلايوهىذلا ىلوالا الخ م 7 .ااووالصلا ميلعءأيمت الات الريدا ا

 ناو. رهاظا !بس< عوقولا ىضتقت لقا نادر زو د كا قد ةاللاناك لبق هئافلو مهريسغ نم

 اًضرتعمحورمشلا صعب قو ىكرتاملك دفنت نالءقرد>ءاادغنل كلا عل : هلوق لما دب مزالربغهناناوحرص

 هللا ىل_ص دل ه2 و , ريك ذيوهاكاورك ذاميق تعال هنايملاعت هللا هر :_صملا هلق: امىلع

 رئاغصلاورثاكم ا نءمالسلاوةالصل ا مهيلعءايدنالا ةمصعن قايسال ف ا:هوهو لسوهيلعىلاعت

 ممالل عيرشتلاوزاوحلانايبك ةمكح و هفابتروصب وهامم-معردصناوتالزلا نءمزن«مهماقمو
 اند :ذإاهيق عدم 1نمزقياّدعل | عوقوامهدحأنرمأ مز" ةيفبل اسم ..:ذلا عوةو لبةباّتعلا ىوقصلالاقو

 لالدالا ة.طاخم باتعل ا|تاقناف ازاخا د ”لوالاه مرا 3 ا 8) اعد :ذلاعوقورخ" الاو

 لاقهيلع_ةءوهبتاعلاق» ةدحولا رد اذمو

 كانا قيبامدولا قه و 0 دوسسافباتعلاسهذاذا

 بامعنانأت ”عساتعل ا |نوك رامبل ضوه ياع ناكل هللا ىل_ ص دئان نسرسفمملا اوققحم مزحتلق

 مق لعميا ةعونوكرلاةدود#بك عمسوك, اغا اذهو اليلقا ا 1 رثثدك دول لاواإك زحنم

 برقا 0 تا ءانعأ 1 اذه ا 1ك كلا ج5 1 لا :لولوىلاعت هلوةىف

 ىلاعت هللا هجر 0 صملاهرقأناو نيماك-لا »د نع لوقنملاو عقب لذ كك امل كوك ران

 عوقوالا مزمل ارحم لا قئملانالالصأ تناغم _سوهيلع ىلاعت هناك كهنا ن نهب مزح“ !مىاذال

 دشأ) ادام ىلع بتعلاوأروك ذملا (كلذبنوكيل) لمان هيفام تع راو فا هدرا تدلل

 0 رهناقدام لاه ا «ملاعمقاع اهتتالاوهب ويلي ءالامركذالهك رب 2 5 ىوتأىأ (مابتنا

 يرويها طار امل ةءاارست و لل طققتاملةموادمىأ(ةيحلاط ءارشاةظفاحمو )هد اهلا

 ْن مك ذاسا عوقولا لبق عملا ىلا ور َث اهذهو .وديلع قا هةزلا لص نلار اغمدهو)

 مابشدت علاق ب ءهرمأو ءانفضانةءالاوةد- ءانل ان ءانعلاور يلا د اعراوهوأث نأ | اذاودئاوغل |

 7 : (غاهلعجا ذلقءأ ب : الا - نموريغب هلل دو انعنمىوقأ[هذ- هوهيَتلغشاين عود : | :علووقللءان ءلانالك

 نأ فيخو هيا عدس ..:اعامرك دل_قهممالسو هنام ًاديفيكر ظن :امح) ةغلاممةباغاهلعخ اال دقو

 همها ردا اذهو تءلزلار ودص ل اَمتح |هيلع قوطفملا ل نال[ 3 اهاذهةمسرمدعبل مثيب ىتأ(هيلان 0 1

 صععملا كلذ مزاك ةمث نعءوأ آت وه4-خهاهر ودص نمهم» كا

 ةصقلا ىلعهصقلا فطءنم موهو ىلما ضل 0 هلاث ه>دوروم االاطظاه, باطلا ىلا ةميغلا ن ا

 ليو 359 رصملا رظننمراعءم سر دتااور كهدلا ىعكرظن ااورظنا مترك ذم لما ىاردقم ىلع فطر

 تدكدقل ل_ةيىأ هناي[ دي و ةلهمدعب نوكي ءاسعا ل مالا كلذ نم غارفلا ن الو ةلهملا نعد رحم مث

 ا لو هوهسياعلديتدك هاو ةنآلةبأ الا فكم دشتي لقي لو هامش لاقو ةلانتس ناالول نكرت

 ل افش مم
 هيلا ' نكرب نأ د .ثو)هياعهبناعةخس قر (هياعه.ةعامر 5 ذلبقإ علا ن<

: 

 هاا الإ لعىأ

 ىأ (ةسغلا طغا رشلا

 ضرع ةاعارع رثكأ و

 ةةفاوملا  -هةدوملا

 ةءاطااىف ة-عاتملاو

 ةياغ)ة لاما ىأ (هذهو)
 ةيابنو ىأ )َ اذعلا

 نافذ ةيا#اىفةياعرلا

 ردصامةهلزلاناقةير ورضلا |

 نه رطل كلاس نم

 بتامو)ة فلان ادصةريغ

 هيلعىلاعتهّرلا ىلصانيدن
 ىأ (ه-عوقوىل. قو

 لوصحو للزلا عوقو ابق

 ىأ (نوكدل١ را
 مال ل ومالصل اهيل ينل !|

 كاتس نا( كلم
 هادحو ىل_ءراثعلا

 (ءاهتادشأ) مامهالا

55 
 ىرتاما ةناككسملا بحت

 هايسنالا زخأ ىلاعت هللا ن /

 مال اوةالصلا,ملع

 مهمرقلرذلا ل-قاثع

 زواحتو مهروضحوددنع
 لاب ا لاثماةماعلا نع
 5 و مه دعب ناكل

 اماسي للءئازلاناف
 تنزلاك تسل نادالا
 لع وعلا نال

 (راذ هذا م) ب تا لالا لوأ

 نيعب را كااساىأ

 ا كهدو رام هعالإ

 رار ةلاولع نمهيلار ات

 1 هلل ىل- صرأ] د جال

 ىأ (هتمال.و)ةقفاوملا ىل ءىأ (هتامشب )هلا ى زد 55 ك) سود ءاعىلاعت



 (هتءاركو)ةفلاخلا نمانومامهاعج ىأ(هنيمات)هتفاغا نمط ىأ بو (هذي وت ىطفو هنءاريهبتع ان | ىعف

552555559595559-جصللئب ةققاوملا لعتايثلاب ىأ
 1 

 اذ_-هؤىأ (هلثمو)

 «ندقىلاع هلوق) ىنعملا

 كنز-يل)ناشلا ىأ(هنا
 حقانارق (نولوقي ىذلا

 هيز-# هنرحأ نم

 ا ع ا ا <١ ا - ا

خاعةمالسل اوتامثل اهمزا: هللا تدشن نالوأ
هجلل بم فيخو نوكرلاهيلعست اعملاوهيلع في

 لو

 دارملا نال هيلعةليحت م فول ةةيقحتناكناودهلا وهردقملا هلعاف لقو هناثوهامفوألا عقوىأ

 ةلماعم كلما عيلالع نسحأ كي أك وابيللجوزع هلوقىفاولاةكركذامهياعف اخ نمةلماعم هتلماعم

 نميرقلا هيلع فيخاذا هنالذغلاممهيقونوكرلا نءهبرقلا هياعىناخىأءالتثباالو رامت_+االوةمحلا

 فدل ةرابعفنوكرلابدارملا لاقي ى>هيفروذعمالاذهو ىلوالا قررطل اننئقلا كلذ هيل فا تيك

 نوكرلارب_غوهف فو#لاوه هنالعوتولا ىلاعتهللاهجر
 لامقأن متدك نال يةوةي'الا فروك ذا

 رخال امم هنا ىلع دالماة اة شدإ وقناالا هيلع بةءبام لثمودقل هاوقيادك قمهيسخأدقوةءراقملا

 تارطخلا اوشن مداجوءاغصص لا«: هنالىماظعةمعنو بوهيلعىلاعت هللا ىلص هرةءا:عوهومهتاقل

 اماودس ناوى اعت هل اوهرم_سف» ف هولات كوصت ومر عنععقواسك دحخاوت اماوافتايثال ىنل اةيرلقلا

في وحك ىط ىو هنءاربهيتعءانثا قف) هلدعا ذه سدل ىليصغت هلومّثلا هكسا<هوهْكتوأ مسقنأىف
 هس

 ريدك ى' عج مهنتي ىأ سانلاءانثاىقءاحلاقي هفيعاضتو هلالخدملابئذلاءانثا (ه-ةماركوهنيمات

 لصافالب دح| و مالك ى هعما ماس تعلا نانثاىفةرما| نوكيدارملاو رصقا ابى" وأةيددعاب ةنوُكف

 هل-ةاد ىأهيطؤو كلانتدت ناالوا هلوقةأربل ع ذادلا نال لبق اك اهم دع مهرأب هيلع ضرتءبالف

 تدبثته-ةماركو هنيماتودعب هيفو لقاك رصهنممهغي لذارك ذاميقىطالهفي و ةىقوأهنمض ىفوأ

 كانقذالاذا هلوقبهفي وكوءادعالانوك رلابستعهناىنعب ليملاىلابرقلا نعد ميزنتو هلىلاعت هللا

ا ىلص هلىلاعت ها ةمصع ىف رص وهاعقاعمراذعلا
 نءال_ضف ب رعلا نعمر_س .وهيلع ىلاعت هزر

 0 ةراحان ىمسات ىنع ابا 03 ه] اوقدح ىلع مهاعامس و نمتف ام ااضي رعب هيفع وق ولا

 هك رت ىلا عت هللا هجر ف :صلل تيفي ناك هنا ليقاذلف ميرك_توهامناو بنذالو بتعالهنا مدقتدةو

 ىمادالهناف فيوختلاوسدعلا ىلعلا دلا مالك لاءانثا ه.ةردقي نالةجاحالةرو هللا ةءاغؤهمالكو

 ىقمدقتام ل-ةمىأ (هي" الا كنور ذكمال مهنان نولوةيىذلا كن زدمل هنا معندق ىلاعت هلوق هل ثمو) هل

 ةعطالملا ف كنعهّلا افعل-ثهوبرقأوهو ةيلسثلاوةةةكاف لادن ناالول ل-مهوأه.فنطالا

 | هنامول مراسل ةسنلا اع ىنءعوأ ىذاملا ىعكعراضملاو قيةحتللدقوناشلل هناريمدو نوهتلاو

 قام كيسيفنان زختالىأهرضيالا هوو باذكوأ رعاشوأ نونكوأ رحاسمناهنولوقي ىذلاو

 هلوقك ةدئافلا مزال هيديرأ ربخوهو نو دح هنا تان“ ا'نيملاظلا نكلوهدعبامهئاعلدبو فاشكلا

 مركو( هنعمل ىذر ىلعلاق) لو ه.اعىلا عت هلا ىلسهبلقبديطتدو قملاذا ىثنااهتعضورفا

(لهجويألاق)5 اكلاهحعصو ىذ_هرتل أه اور ادهودهحو
 هللا ف4 -صهللالوسر اسماك هدددك هذه

 د_ناك ناو لهجلاو ى-كا|يأءونك ساما اول هجابأءانك هللاف ك4 |ايأ ىنكي ناكو سو هيل حىلاعت

 لاوك لا دض هنا برعلا مالك ىف فور علا نرعلا
 ا:لهاحلا لهح قوذ لهدف 4 انياعدحأ ناهحالالا

 ءاصعلا ىنع ناكهر-ٌكو هل-هجعمهناليقدقو ةمالاهذ_ةنوعرف ماشه نيو رع وهو

اعىلاعت هللاىل_صناكوهت_سارغصم ؛ال-قاذلو
 ةعمرا نا وجرب مال_سالال وأ ىف ممسوهي

 هللاىذر رع مل.سأ املق باطل ان رعو ل -ه>ىفأ نيلجرلاد_>اب مال_.الازعأ مهلا لوو

 لهجوبأ اماو مل بوهلعىلاعتّا لدضدبو دو تريح ىتلاوق ا اع علام

نؤ فاثخاو ردس ل: ةؤىلاعت هيياداةشأ
كعهنيال_سأو ريسلا و لصقأكهل:ا

 همالسا نحو ةمر

 سوهيلعملاعتهللاف4صوىنال) مل-سوهيلعملاعت هّللا4_ص مئلاءاح لاقت ءرلا هما مت

 | موه ياعىلاعنهللاىل ىنال) مل--وهيلعىلاعت هللا 0 3 5 منج هدم نككلو مهديدتوإسو

هحالوةسانههحو اهداربالر هامل
 نمهيفن< ال ةميالم ة

 أنا

 مسويلعىلاعتهّنلاىل ص ىنلل لهجونألاق) < الا هحصو ىذمرتلاداو راك(هجو هللا مرك ىلع لاق) ةمالملا ةمّضقو ةمتعملا رع

 هنزكهنزح نمنوقابلاو
 ىداملا ْق ىارلا حافي

 ا|.هلاكورباغلا فاهمّضو
 د ا 8 ىدءعنادعتم

 نمنز < نزحاماو

 هاف مزال وهفل_ع باب
 قيقحتلاب ىنءلاو مْزلاو

 نم كناقوأ ضب وأ
 ناقل را نبحلا
 ام نزحلاف كعقويل

 ق>ىوأانناش ىف نولوقي
 كَةح ىفوأ نآرقلا

 كنا لعندقاوىلاعت هاوقك
 نولوةءامردص قيضإ
 (كنويذكيالمس-هناف)
 روهمحال ديد_ثتلاب

 قاسكلاو عفانل فيفختلابو
 قا نويل تعلو
 هلنومبتءال وبذكلاا

 كنامانو ركشالو
 كنونذكيالوأك منا و

 ىأ(ةي'الا)ةةيقحما ىف
 تان ننال نكلو

 ى*ي نودحت# هللا
 نوركتيوأامتورخش
 ا! نانتا فيس كياع
 ةيلس عوناذهىفو طف
 هماعىل ىم هنا ىلص هل



 الو نآرتلانمىأ(هتث جاي ذك نكلو)ةنامالاو قدصلا فىأ(كبذكنالانا

 5ك لان مة>هعمشخ فذ ىقو( تجامع بدك ن كلوب دكنالانا

 ىنلا نأ ةرشيموبألاقر ا لا بام ل ىق هادم ءقداصّلن ا مايدك هلع و هركذن ىأايغنوادانعىلا عت

 : 0 كلو قداصل اندنعلا 1 ,لكن الانا د#انهللاو لا ةقهباحتأو للهج لان رع وهيل عمرنا ىلص

 ىلاعت هللا لوزن "او ) ىلا عت هن هليإ هجرى خ_صاملالائأك ايفو زرت سوف اذهكتل" الأ, ده ريق هبكثحام

 ةءارقىلعهنةرمسقد قو رب رسقملا ن متاعم# ني ةيجانىلا ىزولا نبا هازعو(هب ”الا#كنويدكي :المهئاف»

 3 بلا لاق شت دما قىؤر ىداشل نع اوهلوقن 2 اءالاو فاشكلاىف( مودك كك وذكي

 ىنلاوةحصالمْزتل مريغال# اننوك.نأالاه 0 ملمس لولا ت ذك نالدس اندر هلع ذخر د

 تبسسفت :امعاو انذاك دعنا ى رطل لاهل دك رد قل لو ذامنا سو هيلعىل اعت هللا ىلص

 ا دف مضومى ه.تئجاميذكلت ن 0 5 ل هلوقفادس>وأ ادانعي,تثحالنذك- /|

 ال لال يقو كال نو رقيالم-مالدغب هيفو بببسما ماقم انألدي كل ره عوام ع ا|كعمسن دصقنال

 ند .ايذكلاك داع 6 لوقت الوأمااك- !! !لاظراانض رغاغاو هفالخ ىلع كاندح وق كلانيرح 1

 تدل 5 الطاارعأت ل 1 بذكللدمءتملعتفمريغا اوأاباذك نوك نأم زاد ,القةوشلار 1

 تدك نو لقانتنأل ست ةو تالد واثلا نسحأ اذهوا.معّنوكيل "اانيذك | ة.لاعتفالةبستلاب

 ا وحلا نءالقنو اند دك هلا, كك صختال ىنءملا بامألا قو ىس ,تتارمامهمو لقانلا اللوقنملا

 هدد زادهى مطلا ءاضترا ماد هوالولد اداقمعاّ وذكيالو ادا: عواناتب لب ةح< كن ورذكيال

 سود 0 عت هللا ىلص ىذ ||: 0 وز هقئاون امىلاعت هللا هجر فنصملا مالك ىف قايسومهمالك

 |ٍدكوهدجأ ملا ذههدت ر 2 00 طولا لاَ (مالسلاوهالصلا هيلع لب , ريجهءأ3 نزح هموقهرذك ان

 (ىوقى ., لك لاك نر ركام لاؤ) هذماسد : رغوهوأد- هىلءدزن ومر وص نماذ هول ةدريغ هلاق

 0 عهراو>ق حصفالار تالا هذكبوجول ب وجو وأدوج ولدوح وفرحالا

 نات ناو نز>و تاو اوه نزح هاوقوافوذ_#ااوجافردقب هأنان ع ل اس أس“ ارتقادر و وءاغلا

 ديدشتلاب ىبدك ةلوقو اهمضوعايلا حش ةهيقروحلت ركن هأوقق لد انا نا-<ء.صقناتعئاذ

 هنأ انو نأ نودبذاك ه.ءاحامنأ اولاو ثيحم_ميدكم :دراواض»[ة-غلى هو دك | !ىورو

 هقدصب نوفرتعمم أ نم أياما عملا دحر فنصملاراشأهيلاو بذاك هنا اولاق ثدحوأ بذاك
 نيقباسلانيلوقل ا ىلا ةراشا اداقتعا وأ ىورب و اداق”ءاوالعفو الوق م كاشسا لش
 سس اوعلاد > اىلءلوزنلا تدسوهف 3 الا ىلاعر هنا لزناق فداصك:!نوملعي مهنا لاَعف) رعاك

 ملا (ذخاملا ف يطاعُ رم ؟الاءذه قف) م ءلاةن" الاف ىلا نآ ىلع ادهقو

 لاح اما ىف اسما أاهرسقلوعفملا ى_عكى 5 ردس لا او ةم-جحعملاءازلاو

 مآ ملح رااديلا عج راع ا رارمل ةلاىئلاق هيلا ع جرب ئه هدأ رااقءابابهد_هدامزايدرو

 تا يل ميدارسكب عزتلاو تقلا بحاص هيلع هاو

 لاق لون قمل واللا لع هلىلا ان ( اممدطانكسأو هذ [قمقد نسمح

 حاحصلا فاك هيوربأْاذا اداب ,هفطا ]نمر دصمابيلعت عقو ىلا عستلا ىف ةرهشأ مس كيهقاطلاناهرنلا

 مهدتع قداصهنأرب رقي عرتملا نايم ءأنمو هن رك جرقب وهنزح سه دامب اهلا بييط:ةياسثلاو|
 نوفرتعم هل نيب ذك مري غم_مئاومهدن :عقداص هناء: معو رقناي :( هأوعبهب !ارا أك اداهتماوالإ"

 ازهوةحو غ نان ى ل :ررقوةيلآو [ةيسسأب ملا (نيمالاةوم أ | لمق هنوه سد اياكوادا#“ ءاوالوقهقدصنا|

 ل سس مسسمسم

 هللا تان" الدد-ح كلاب نود 1

 لزتاف)ةنايدلا» 'يحوتلا ىلعلادلا
 كن :وردكدال مهنافىلاعت هللا

 تازنقةخسف ىند(ةي'الا

 هللان 7 ةداهشوه اماو

 هئايدلاو قدصلاب هىلاعتأ| *
 قفئااماذهنان دو

 ىورو) ةماعةمالاهيلع
 هيلع ىلا عن هلبا ىلص هنا

 ةخىفو («ذكاا سو

 رسكب (نزحهموق) هيذكأ
 ءاخ) م-غاىأىازلا
 ةالصلاهيلعلب ريح

 (كنز<املاقف مالسلا و

 لاةف) نيقياسلا نيهج ولاب
 م-من|لاقق ىوةىنبذك

 (فداص كنا نوملعي

 نيل ل
 لزناف)اةفاوممهضرغل
 ىأ (ةيتالا ىلا علل
 ىكسلا لاق ةمد-قتملا

 اد_هليريج شد د>و اأن

 )و ىورةغيصب هدروأ
 هذه قف“ هاورنمفرعأ
 م م ل

 0 و نون نوكسف
 فييطل) رشمو خام ىأ

 لاك لس نم دعا
 (مالسلاو ةالصلا هيلع
 تاكو هن نافل أ

 رطب (ههقاط 0

 فز هماراىأ ةرودفا

 ناب)ءاوةقفىأ(لوقلا

 تتامطااع أ( هدنع ررق

 نال ن١

 ْندذكم راق مسأومهلتغ

 ليد ة2لاقىأ )هل

 داهساوهأمدس (هنوهس )نيك رشا ماعوأ (اونكدقوا داق ءاوالوةهقدص:نو# هرمعم مهعال ن طابا | ىفنمب ذكمري وأ |: !نييدكم

 نامل ىصدعولاودهعلاو لعقفلاو هلو هلاقةنامالا نمىأ(نيهالاةومنلا لق ) هن هنودعي وهنوعصت اذهدأ رملاو تعم



 اذ )ىلاعتو هناحبس هللا ىأ ( عفدذ)
 هلصأىامسلتا| لعحو

 عع فاقلادعب لادلاب

 لاوربوصتلاو صرقفلا

 ديهعوهنيدبت ىعمعارلابو

 0 م سل

 مهنوكو هولاقأل ني دحاحْنءملاظمهلعحج ىنابادت مقل نان متي الا نان هلع تورت تس

 نيئارلاب فنصملا لص[ ىفوهوريرحتلاب ةيئألا فروكذملا ىأ(ررقتلا 27

 نأىو 23 وةينال !قنلوقل |ىلاوراشا اداقدعاوأ ىورهنأر يو 5 رقهعم ثسو هقيةدترع ه] نيب ذك ريغ

 لاقفيذاك ماوه قداعأ د# نعىفرم+خ أل ريغو ىريغا نه سيل ردن مون هللاهنعل له>ىلاللاو سدخالا
5 . 

 رئاسلنوكياذافةوبنلاو ةباح او ةراقا اواوالاب ىدقونبس هذاذا نكلوطةبذك ام وفدادل هتلاوهنا ١

 فارتعاهناكامهدح[ فارتعءالار وها دنعقدصلا مزاتس بدك! !مدعنااذهلبق هنامت شرق نمسي زقام_مملكو
 ضائرالريدتؤ مالا
 اهتالقاىأ (هسسف:

 ارمسكب
 مولا نم هتمالعو

 ةرامالل ىملا ىئاهلصأو
 وهرسكف ع بذكلا و

 رسكب زوكو حصقالا
 اذاس فًأوهو نوكسك

 ةلكاشإل ىدصلاب ا وق

 ضعب ه.لاقإك ةيظفللا
 تاودالا قبب رعلا بايرأ
 ىأ (لعج مث) ةيبدالا
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 ىأ (مهتيمش مهمذلا)
 ع هارد هةيوستلم

 نيركنمىأ(نيدحاح)
 ىأ نم ل اظ)ادانع

 عطوم بيكا عضوي
 هللالاتت) قيدصتلا

 نيلاظلا نكلو ىلاعت
 نود_># هللاثاب اب
 هناحيسههزن ىأ(هاشام
 ىأ(مصولا ن م)ىلاعتو

 نو-كسو-هو.بيعلا
 ة.شاحىف طءضو داصلا

 م- هو وهوداصلا مسكي

 فيصولةنم> هنال

 اه هلد4--والوردصعمال

 مزلأىأ(مسهقوطو)
 ١ مهتانعأق م هقاوطأ 3
 لوق دانعلاهح و يلع ةرطانملا سمس ىأ (ةدناعملاب)

 زاوك قدصلا ةبسن مزاثسالهيلا يذكلا ةب_سنمدعنادر ونادمعأبذكلا مدع ادربالف رخ”الاب
 لاةينأالانيرمالارب رقت نأ ن_ذالوةواداّةّمعا ىننلابترسفة الاف[ سواوامهدحاد اوفرتعيالنأ

 ف:صاا قدصلاب كلا ازرع وهوهقدمىلا وتكس لم جاليذكللا مدعب ّ 2اب ذكلام رعب دارملا نأ (يذكلاةمسبإلاهةارحاو
 دقدنكله مزال ناو بيذك-ثلامدعنأهجوالاو هنداعوهو رسال نعد - ىلاعت هللادجر هةوسو ىأن يسل

 هيذكي ل نمم-ممنكلهوبذك ناومهو مو زللا قيرطبال ممم ف رعآمةنب رقب هيلع له -كلذك نوكي
 قانزالق ةقباسلات الي واثلاوهوجولاد_حاب سيذكتلا قةدارملا نأ رهظالاو مكن امحالا صعبىف
 ىلعاداةثءاو هلوقو اص>امى سنا انه نكعامةب اغاذ_هوىواضيملاهبلاراشأك اًرهاظتيذكتلا
 ىلاعت هللا ىل_صهتيمستور وهثءهيفةاحتلا مالكو 35 انويعلاو ب جاوا نححزو * هلو عمم

 اذهب عفدف) ءابلاب وهسقتب ىدعتب ىمسس وثيدحلاب تك ىفر وهممنيمالابةثعبل البق لسوهماع

 لوصولادعي و هلوصو ل قئثلاءنمةلم-هملالادلاب عقدلا (بذكلاةمس هسفن ضاقرا ريرقتلا
 مل و هيلعىلاعت هللا ىلصةسرلت مد عماد راشاهب ريزعتلا ذوعذ لا ن٠لهسأعف دلا اولاقاذلو اعفرن وكي

 ريدقنلا خسنلا ضعب قوهرخ آىلار رقناب هلوقهنم-ضةاموه مدا . هنيئاري ربرثلاودو رثفااسع
 ضرفهحسنلا كل: ىلعدانع مو ءارلاب ىضاقتلا لصأ قىذلا نالاقوىفاسملتل اءركذاكءارلا لدب لا
 ءارب ضاكرالاو رخ"الا نمسدرقام_مُمدحاو لكو هد-.هئعوهنيممت ىج_عععارلاب وهرب وصتوئئدلا
 نفعل. 11 ناب هش هزار 2: دش ىهوءاضمرلا نمناعتذاةم عمدا ض ورح اودقك اسةلمهم
 ةيمالةفاضالاو ابمدلمهقصودار-لاوةدعك هؤافت فذ ةم-تواهاصأوةمالعلاةمسلاو اقم
 لاف نيملاط نيدحاح م_م.هسثبمهمذلا لعج مث) بذاك هنام-هوق ىقيذكلل| ىهةمس ىأةيناس وأ

 مذلا دعب ىلاةراشالاو ىترلا ىخارتلل مثوررقىلع ف طع#لا (نودح<هّللا تار” اي ني_لاظلا نكاوىلاعت
 ركذامهفصومهةيمسشبدارملاو ل ةأكفطعلادرحغلاهدي رحل ةجاحالو ىركذلا بيدرتلل ىهوأ هنع

 كا لاو سا نيو اعلا كرا صك ظنا ةراثادبربعو
 نالوركذلابدوصتملا هنالة.الا ىفدرخات عمدحجلا مدقو نيد-> اجلا هناك: نودح مهنا مهن عربخأ
 نمان مهدحج نأ ىلع أهمنتمهمكلو لقيرلو زمضملا عضومرهاظا | عضوا زو مهدح < انه مهماظ
 نود> <: ىلا ندحاح نعل دعا لوهّئراعد رعشثد فصو ىلع - !سمرت نالم.5تباثا |مهملظ
 ى_عمدحملا نيمضتل اهنا ل_يقءايلاو هللا نماونوك راكن اوأاةقيقحر اكس: |اما هللا تان" اب مهدحجو
 نمهاشاخ-)هفالخ ىذتةيوهوهركدأ اذاهقحد>ج وهة>نذ>حسوماقلاقلاقهناالا بيذكمتلا
 دامصلاب مصولا نمدأرب ول_سوه .اعىلاعت هللا لص ىلا لج و زعهتلا رن ىأ ضام لعفاشاح( مصولا
 فوط (ةدناعملابم_هةوطو)ةد"الا فر وك ذملا ب دكلاهمدارملاو ب يعلاو صقنل | قاطمةغللا ف لمولا
 هلوقح رمش ىف ف اشكلا ف شك ىفلاقه مو زالال_ ةهراص مث قنعلاب طاح اموهو قوطلا نم ضام ل-ءف
 ذلابدصخق هنفصتتا نمقراقيالىذلام ومذملا رماللالا لاقي الا: ه1 طا مهق 3
 « ةماجلاقو_-طام ك_تةةوط2ل_ةباوسالو *« هنءىلاعت هللاىذر ناسحلوقك
 هلث_ءالمتباللاةهنا ىقفاطلا متاح نعنامزلا5 آمىف لقنا-1رظن مزابهصاصٌةخا ىفلوقأكتوجهىأ
 720157 لا قرره ]اذ عل ترا لاف لبالا تلعفاع الاف ىرقالا زك ىل اهل: |نع
 م ا ا م كذآ سسسس#سُس#ٌ ممم
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 اةيقضىأ اذال هقيق> خسنلا ضعي ىو قوطا ىفاثلا لوعفملا له بوصنم(ةدناعملا ةقيقح)ة دناعملاب قاعتم(تار"الا سيذكتب)
 أربصنو 0 ىأ(اولعواملظمهفنأابتنقيتس اواهع اودح>و هلوقك هركدن أمئشلا لعنممنو .اعادححاذا) طال

 عب رصتل معد ررغموهأك اقلطم اما ىضاملا قراكنالا ىنععدحلا نالاة.الةيلاحلاب ةضرتعما مهبل لا واودحك لعل اىلع

 نزمدخ هد عا |دودح ىف اذ "ال7

 0 0-3 ما#لاسانلاوقاوطالاىه د دانا هلتادرلا فت ماقأ ىنتملا لوق
 راكن اوما الاى 989 2 ةقرقح .و:دناعملارةقلعتمءاملا هذه( ملظلا ةقيقحتار"الا بي ذكشب) ةيدبسللانا ليقو ةيدعتلل ءاملاو

 بحاصه.حرض(ك معلا ًّم ةراعتساهيفقمهلاهموزللمهقانعأ ف قوطااك عاعج ى_هعقوطل نا لوعقم اظال فاضمبوصنم

 كك قتلا يفروماعلا بدكلاب وهيل ءهللا ىلصهوغصو مهنالهعضو مريغ فئذلا عضووه يذلا لظل | هقيقح هلعح وةيزكم

 مكر انوأ ددع سمر غوأاحتلا ورك ذاكثودح-ال لعافلا مسانوك وتو..لا ىلعلادلا مالابةةعربعو ن ويذاك مهو

 ّ ءامسالابقأ اذات وشلا ىلعل دب اءالعافلا مسا نال عض و ريغد كا ذاملوةأ لقاك ىناعملا لهأ

 قنوهونيرمالانيب عملا نأ ىدلا ٍلعنم نوكيا ادحاذا) ماك ىناعملا لهأ و ةا-نل نيباذ_هىففالخالو رقاكملاونمؤااك

 لهأه.حرصامادهورماك ىيقحباوأ ىمرلا تواغتلل م (هرك-:أ مث
 00 امهريغو حاهعلاو سوماقلا ىنفةغللا

 هاب دكم ريا ناك رنا || رك ذاذلو هلافاك لهجنمينوكي هنأ هداعبُتسا هجو وديعي ديعب هنا ل_.ةامقل لا عمرك. أ ىأدحح
 نومأع هبات هيا نأىئ مني ورقأد_ةفدحاحوأرقملاقناذدحاج مت نأ قمأ_ صخلل لاول هنا لوصالا ىف ةيفنحلاانتعأ
 يا لك ةيدس أ( اولعءواماظمه_ىفقن ايتن ةيثساوا,باودحجو ىلا عت هلوقك )ناسالا لهأ ن مزاكن عاده دقي

 لع ءاناولدج ركل ابت:ةيشساو اهورك_آ ل .ةولهنافداعدمىلعابتلالد تنالانأ ه.لع ل ءةوداعداام ىلعالالدتساة.”الا هذبس

 ةن"الاهماعل داك هدنع ليةعهناىلا حارمشلا صعب بهذا ذإو ماك ة_غللاةٌءأن م لعذل اهاعدل قكيناحيفت ناك مهسفت ا

 8 8 200 0 مهتلسسأ اياودحح مهنا سقنالا رك ذهدئاقن الدو رسأ و مهملعاو فخ مبا نايبلهنأ عما هونقيتسا

 50 ىر 0 و || ىوفصلا حرش ىفوادانعقحالدايقثالا نءربكشلا ىنع انهولعلاومهرئامضو مهب وأق اهون يتساو
 توام 2 9 8 :الإ دوح ايدي رول ةادروممءألعلاو عقاولل قباطملا مزاحلاتباثلادأقتءالامهحالطص ىف نيقيلالوقأ

 0 0 حالط_صالااذ_هىلعا ديدج ىنءماممنةيّدساو هلوقدافأ هللا هجر فخصملاهرك ذاك علا عمراكسنالا

 كلل وكي نأ ذئني>رهظالاولعلابنقيلااورسؤةيب رعلا لهأ و نيد وغللا نك-!هرك ذام.ةدعب الف

 ىلاعت هللا هجر فنصملا

 0 ا نمريتك ممقازلو ائهضوسهئاملادك انالابدشات اهتيقشساهآ ون نول راك تال ىو
 هناتيذاكماوهقداصأ || © 700 00 ل يم

 ءاريغو ىريغانهه سيل ل د1 نا ىلاعت هللا هجر فديسصملا د ارم ن وكي نأ نكي و يدعلاب نإ ةيلاوراكتنالا دو قا
 ادم ناهللاو هللاقو || +. لا فوهوهقالطا ةدتا طرشة رموهفمنعحراخوهو علا عمنوكينأ طرشي راكنالا ىلع ىاطي
 طقدم  اكاموقداصل هنممهقي نأ نكياك عر صتاةنةيتس او عازئالبةي”الاب داهشتسالا ةمذا ,تنقيتساو هلوقلاعطق كل ذك
 كتاوت تهداذا نكلو فاكلاد_غبامهعوفوزاوج نايسلاث اودهاشلا نأ ىكءىنبموهو لبق ىسبتنا يت ةنان لما
 :ةباسحاوتن اقل اوءاوألاب معلا هم نيقيلانأ ىلعو اره [كهورك ذاوىلاعت داوقكا ل ,راعقلل فاكلا ءىجمدضعيو

 مءالهن | عمىلاثل اال والاربد قمل !ىلعداهشتسالا تباع أه اودوح#لا موهفم نع حراخطرش
 2 داهثتسالا

 اطرشهناعاعداف -عنع راك_:ادحلا ةقيتحنا تملعاذا لوقأ ليثعهناقىلاو اعيج اهبلع

 ىلاةىلاعت هناهنايبو ىونعملاداهشتسالال ف:صملااهباحأ اماةيناثلا هب الاوةرنرحو ف سعت جراخ
 مهراكنادارملانأىلعلادىلقعلاو ىلقنلا ل_ءلدلاو نودححمتلا تاما نءملاظلا نكلو ىلوالاةمألا

 تال نو اذاك وسلا

 ناثدج ولدقو شد رق
 نأوهو امهثدب عما ىف
 ناةدآالا يعم نوال

 0 هم”الاب لأ ءافخ| يق ناك ال نك ل هم>اصرذ_ءيدق لها نال مهدحك< نيملاظاون وكيملالاو لعنع
 مهنا ل _وهيلعىلاعت هللا اوعقوفهومهونام ابيقدححلا ظفابالاهانعملالدةسالافنيملاعا وناك مهماب مَ ل11نماهيئالةيناثلا

 ل ذك لعاو ماا ىلع ىفخ فيك رانا 00 معلا نم صح نكي نادبك اننيقيارك ذورعن هيقاوتتواملا

 ةقراخلاتازجعملاروهظعم 0 ا هلق نع مركذاعمسس اوهازعمت)_دلبلاةطيب هنا عديل
 وهو ثلاءهجوانهو ىمنهأاعاو ىدءعن عملك ناهلادمعناهأ ل جرأ لئاقا!لوق كا دهوانأىف ودك اعاولوندك ملل اوعد قوو ىلع

 هالسىأ ىازلا ديد: (ءازعمت) هلوقي ف نصملاهرك ذامهماليونيلس ملا رثاسل مرمي ذك”معلببيذكتلاب لوصخامنيملاظلانأ

 دقل واو قب دعالا لعيأ( رصتلا,دع وو)ءايسنالا نمىأ(هلبق نعم ركذام)هتث>ورلا زاو نكس ىأن يطضلاب (هسن آو) هريصو



لوانرمصن مهانأ ىحاوذوأو اورذك ام ىلعاوريصف ا خا“ ا ”الاكإمقن نمل سر تيذكأ
 نيلسر ااا نملءاحدةلوهّللاتاملكا لديما

 لس ا كاس داس هس ةداا

 مم ل حسا 9 كنودكال أ -_ 3

انعموريصلاوهوءاز زعلان مةيزعتلا(ةإ الا د ؛كلمق ع نمل_سر تذل 2 قي
 هنزحف هداك باصالا هيأ تاه

 اليجءازعداؤفلا زعف « ءامسلا فاهتكسم سمشلاىه : : 3 ذ) قاسكلاو
 0 امعفرعلا ف صتو ف (ابذاك كنوددال

 د>اولا٠ نمهديالناكنا 03 هنئرعملاال ىزعملا نك و

 اليخ هيدجو هتلك أبان نم
 كما م هين 2 8 بسخا 8 0 42 2 م21 كانبد

 ماع هيقلأ هقلقو هش 1 هذاىأاهغيفودملابوأن و اديدش دول ربع ن 7 2 :آو 0 ة,(ءارفلالاتو)

 ارز ت1 ار تلك دقو يك لات هلوقل هن" الا ةرصنلاهدعوودازعل هتلكاشا والا عج دف وكلا مالاوهوءازا

انرص: مهانأىحاوذوأو اويدكامىلع 0 الا ىوحتلا
 هديعاوم ىأشاتاملكا ل دهالو

 هلوقيهثايلوأوهثايرت ا رصنب

 دعولاوانا سررصتنلانا ايف ىلاعت هلوةونور وصتل امهم ملانءلسر ملي دابعلا تملك ت قيسلاةلو ىلاعتا| . ا 9 ا

 نايلا نع يغهنافةوبنلا ماقمى.ةحتىلعاليلدةيالاهذه فن أل يقال ةجاحالو رهاظ مهو ءلاهيف وغلا 0 لم
 بذكد_ةؤرصخا اًكينابىد فاو تلعن وهف ىأ هل-هف ناك نعىورهل-هقنعدرك ذاعهلوقو |!” هلل اما 2

 هةالطا لف ساده 1 * لاق بي دكتلا قث نأ ىلع لدن" ا ارفع و رمصوّشت اوخا 1 لكلا و 0

 نافريصاو + تثجاموهللاتان" المهدوح+ كيلعنوهىن هلا نورك + نأ لامع ه”وىواضيبلاةوركذاك ىأم 7 00 9

 لوقك اهناةي”الاىنعميف ل_يقدقوركذام ىعةي”الالدتالفاورمص: ىت>اوذواواريذكدقكناومخأ || جنح 4 --

 و هناهالا ىنالىتاهاك :ناهاناهريرقت 0 ةلوام املس لا رمسكب ( و)دنم

الك 12 كامن كافكا
كن ودك :الآرقن خلا دج نسح م

ذاك كنودحالها :ءقفيفختاا
 نمىاس آل او عفانهءارقى ه(ان

 هر عكرع عم 0

ذ هوالم واذا د طخ واذا هلك هرذكأ
 00 الر لالا فص ىعمدحأ ا

تلخداذانثدحل الع اهلا فاص:الل ةعوضو م ىقالتلاةفيصْنأ ؟هانعمو
 رخآن اعل ناك ةزمهلا هيا ع

قيقح ىنءموهو نال ؛ااهياعلدىذلاث داب ام 22 ”ملوعفلل ل عاملا نأدحو امم
 ةءلم ه أت عضو 

 هيقفالمأي ذاكهنا اولاقع اوسدهيذك نودةدعبال -من|هباق_صتم هنوددال موك نم همز وة ةهضأ|

بذاك:!نولوةءال اسك. او ءارغلالاقو) ان و5 كل اطدق ل لنيل 0
 وهءأر علا (

أىوغللا ىوحن !اىقوكلاىودلاى 0 مالارو ظنم نب هللا دبعنيداب نب ى دحام ركزونأ مامالا
 ناك رمسفملا 

را وبدالانونقب مهملع اونييفوك- -ل|عربأ
 ةنس قون ىرشخزلادامةعاهيلعوريسافتل اخي

ثالثهرعو ةكم قد رطب نيام عدبس
ناك هنالءا فلا كتل ااودعتج نوتشو 

 مالاكلا ار رقي ا>ءصق

لا اوه زا 1 داو 2 اهعيب وأ اهملعلءا رغال ةمسن سلف هلصعنو
 اي لال را لو

ووخنلا ماما ةعيسلاءار ةلادحأ و قوكس !|ىدسالار و ريق نما
 ىتامو ةندنيعسس شاعتآا رقلاوةغالا

قا كلايهمقل ىذلاو سوط» .ةوىرلا ىرق نمةيرقةنوقي ربةئامو ن سس: :ا و ثالث نب
 هحيشد رج 

د < الوءأس كى ةموسأ هنالل يقوءاسكياف:لمه يك ناك هنال
 هروهشااوحنلاس تك قىقباس | عملا ذه

 ءاد كي مرحأ هنالل.5 3و

 وأ او

 ريسيتلا قىفادلاور
 هنامك قالهم و
 ةعبسلا ء ارقلادحأ وهو

 ةغللاو وحنلاىقم امالاو

 ىو ركل

 شايع ن نير هلأ ن -ع

 ةلدب ه.عنباوتايزلا اهرجو
 ولأوءا ارفلاهذعو مهريغو

 مالسنب مساقلا كيدع

 ناوأ ىضاقلاومامالا هج رصايك ةبسنلل يذك- ذك نعال اذ_هناانهلاةىوقصلا دمسا | عسس ةنس قوت ول امه ريغو

 لداباذك كنولمدتالءانعمنأءا رفلا نعىدحا ولا هإ-ةنامددب بو سوماقلا ىفاكهذكن نهب هانعم |[ليقوىرأ اب ةئامو نينا و

 نذل اابءاجهناهيريخأ ىنعمهتب ذك آنااس ك-ل|نعالقن حاحصلا قول طاب هرتمجام .نانيلوعي امهنألصا كاو سوط»

 رمق نههلكو هو ه>رشىف ىلا نياهعبتو انا رطضالوقنلاهذهىف نال لاب ولوقنملا ىفاونالرهو كن ويدكدال ىنعمىالاق

نيا لاقت ب رعلاةءأهنج رض ىنعملاهذهناف عالطالاةلقو عام ءلا نولوقيال) فيقختلاب
 لءقأ ىناعم نم «عنملاباتك فرو ةصع

 فرعلا ىفةمسنلا ى_عموهو ىهتنااثطةوا رئاكه يمس ىأ هتأطخاو هن درقك |مهلوقك ةيمستلا

 ناوضلا ىلع فوقولا م وهاك اكار ط_ضكصالاو نازهنالاق اًذاانْر []هسست 1 م1

 نوهع نود ىدعمزال ريس ::ىدامع (هنودشيالو كد 7 ىل-ع نوح اللباوزا

 0 ع مزاللاب رهسفم : هنأك ل3 نوعمتستال دمر مست هوعداال م 4 مدعم ف ديدح ظ

 لها ىنن نم ممزأبق هتذكاودمث اذان وكي معا لعجلاوابذاك كن واعمال
 0 مم جاحة حالا ىن

 ك0 ت#ت©ششش>ت؟©شت7ْ7ْ7١لْب؟7©ْ©شدلللاا070909090670701 0207 00_01 سلال سا اس طظتالل|

 ءانعمنوكيف(بذاككن ا

 ريفكتلاورافكالاكةمسلاب

 ىقعم جلا بس أو هو

---222222 2 222 022022 0-0122 

 ا 011 2 ا 1 وس بمب وو ا 1 129177122 27: 2727 سا 721 5م تك ب ححصرج دعست ع كسا

 نينءارسقلا نيب عملا
 ىا أ (نوجتح اليتو)
ءالضفة مش ىأ (هنوتسشبالو كب ذك ىلع)نولد" ال

س٠ ضو واتا نار انللا ايف تكا دكار هو 2 قفل ا|ناوينءملاىقام م4فوقىلا عجاروهو ةج> ن
 ول 



 1 1 22 2 ا 2 تت تت م حت

 ردع دل حب كي حلاظ يح تح تي د ا ده عدس

 ءم( رثدملا اهيأ ا ىلهزملاا هيا, لوسرلااهيأ اب ىنلا اهيأاب)هلوةك هيردمع

 ني ءارغلا ةديزون اي ةعماةصالخوشو (َكب ذك ن ودقتعيالليقوبذكلا كنوبسنيال ءانعخ) نوقابلا مهو( ديد كثلابأ رقنءو) ى لأ

 عيج ب طاع ىلاعتهللانا) هئايفصأن بي نمهلهمارك !ىأ(ه.ىلاعت هللارب و) هرد-ةةداب زوعتلادلاىأ (هصئاصخ نمركذاسو)

 17 ىأ(مهثا مساب)ْنآ ارقلا ند روكذملاىأ(مالسلاوةالصلا م ريلععأم دنالا

 ا لرتأ د هنودلماا هالو وهلوق سسانيالهناالا هدا ءاالق هاوةنالطي فرعي نمم همنا ىرخالا ةخسنلا

 نايساانوك اماوهوهبسلالاصنالاو ئثلا لعشلا لذ كل روكي ل_ءفأناهم>ونولوالا ميحد
 هيلاهتلقغتلصوىأ هتافغاورصمملادو>و ىلع هلدىأهرمصبأل وقت عندملا قلاقد هرذام؟الذج# لاو

 بسانس الريس 1 اذهنان مليقام طوةستملءهانررتاكورهاظو :ءااو ىرخالا ةخ سلا ىلع امأو

 ىلاهّتنسناَذا هلق سقم 4 وك (ب ذكلاىلاكنومفمالدا.: ءود ,د.ثنلاأرق نمو دححلا مال ,الو ماقملا

 هوحولا ىعأ اذ_هو ايلع ملطصلا للا يد سلا: لع .؟ د مل هلت اذاههعوق_ىقلا

 سو هياعهللا ىلص هلم ل قيفوناذدو( كد ذك نود .اكللد قو قب :اسلا
 نآهءلعدروأو هولاقام ىعلمهداعتعا ى: :لاوم وقتدشملا ناب نوي ذكيالمهوقن هن ” الاه هقامو

 ري-غوأ هرهسغهنا ىضتقت هتباك>و لوالاريسفتلانيعْنوكيفامز احن و كي نأ ن مومل ال ننملادا ةعالا

 نادرو لوالا ىفاك هلزيمط# هيف ساق هيلع و ثبامماذهوهرذك اومهوم ةءوهقد صاوماظي نانم زاح

 نست ءارقلا فنيرسفملالاوق أ قنهررقامدعي ف نصملا دصقو ديعب ىفاثلل هلام او ةبمشالب لوالاكارملا

 للاغانهامنا م-هوت صرتعملاوهرخآ ىلا أر قن :,ةهلوقىءاقلايهيلعدعب رق لد ماديةيلع هل هلاقاملزممل

 ليقولوةءار_ةنودةءارق هد ,نيلوقلا ني ذه صاصتخاالهنارهاظلاولاتاهلاتةوأ ةان رار

 ترم كوتلإةأوتلإةاولا اك ىبسععنيتءار هلا ل_عج نم ممم« نأف سابهبق نكي ل صاصمخالاب

 هفال_ مهملعل مدعلا ازئعدولاوام ل علا ةاطم ميذكتا قنا اذهىلعىنءملالوةتنأكلوترثكأو
 اداقتتعاهقدصب نوفرتعم مهما لعل دي ة لاةرُعك عمه يق اسب رالىلاعت هلوقىفليقأك

 الوقةقمةحهقل صد نوقرتعمم نأ ىلع :همواضتراو ف.:صملاهررقامو مدعلا هلزئمهوقناالا طّقق

 صد ءاصخملا(هيمىلاعتهللارعو) وهب ءاعىلاعت هللا ىلص(هصئاصخنم ركذامتو)هي ءاعرا.غالفاداقمعاو

 قأو راك ريغ ىلع هلاليضفتو سو 4 را عىل اعت هللا ىلص هلازه ءهريغن وده. صخامى هوةصرصخ عج

 عيج ب طاخ ىلا عن هللا نأ) راك هقط]و هناسح أ ه.هللأرب وفيعضتلابتذ رذأ ى حا عرشك ىلا ةراشأ نك

 لس وهماعملاغت هللا ىلص مشد |وأ وبا ًاهنالدبأدب( مدآ اب لاةةمهئامسأب مال_بل ١ وهداصل امهياعءايدنالا

 هعجو رذاعو رز ” م لعافهن زوو ةمجعلاو ةمملعلل قاقتالابف ةرصلا نم عونم لع وهو موياعمدقملا

 ىلعهلصأ و ةر< اود اوسلا نيب نول ةمدالا ن هوأ ضرالا يدأ نية شمىرعهنا لد .ةونزومدآو مداوأ

 نمو لها |نزووة فلعل ف ركل م45 :مو ل_ءفاهنزووافا] ةفاثلاش تلدبافةزمهلاب دعا اذه

 ىسوماب مهارتاانجوتان) رظنهسيف فو ىلا نع يداي أ رلال_هفنهلوقنمهناليقامسي رغلا
 تارياط فاعور ا ل ىسعأب مدقت ىورو( دياب ايركزاب ىبدعابدواداب

 ريمضو لوهش ا ةغيصب ( وهسط الو نايبلا نعى خ(مهئامساب مهثدنأم دآ ايىلاعت هلوقك نآر هلا

 ل_ءافللءانملا همطا ذل ةخسن ىفوهمسابنآرقلا ىف هللا. طاخي مل ىأ سو هيلعىلاعت هللا لص يب كلوه

 ه-ئارياهتقطال هودمظعت ىلع ةلادهث ادن ةراسب (الا) هلدح والاوىلوالاو هى“ ةوىل هلا ريمضلاو

 مدتومولعملوسرلاو ىذلا ى هلا مج

 ىلعهل ادلامهت اصوأن ودم يمالعأب

 (مدآا لاقف) مهماظعا ا

 مسهئامسأب مهنأ

 0 طرها (حونان)

 #ة(مهاربأاب) |

 0 درلا تةدص

 أنا( دوادأب)هنلاانأ ى-: ١

 ) ىسعابةقيلخ انا عج

 (ابر 1 زاب)ك يقوم ع ىف

 كلذل ًاثءأوةوقي باتكلا

 ءاطلا ستي (بطاختملو
 ا 0

 نكلا ىراجمتاوركد

 هلعلو(وه) هلوةهعالبال هال

 كلن ىف دوجوم ريع
 ىتلا اهيأابالا) ةياورلا

 لمزملا تايلوس عأاب

 ادهق يعي 1 ”رثدملااهيأاب

 ها عكر لع لدفع

 اعداذاد.لا ناف هددع

 هفاصوا.هديبعدحأ

 ردنا هكالعاوةضرلا
 ملسعلاهمسأب هريغأعدو

 فصو رعشال ىذلا

 لدةيللا فاص والا نم

 رثك أهدنع هتيزعنا ىلع

 فرسعْ أك هريسغ نم

 هر واحملابادآو ةيطاخللا

 هل_صأو لمزملا ىعمو

 بنوثلاب ىطغتملا لمزتملا

 ىلص هاوةلرثدملااذكو
 8 : ا و

 ىرخأه ب اورؤوىوامز وأ هزم رواح امكلملا:رواحامد_عيءارحراغن معجر ني اهنعىلاعت هللا ىذرةحد لسو هياعىلاعت هللا

 تدصتاذ اس رعلاةداعنمذا سن اكل اوةقطاللل ماعملا اذهىرت دكاولم زلابطوخاسعاو حتا ا د3ورتد

 تلا ط ىلأ نيىلعاو نامون أب مقهي ذحم مالسلاوةالدل اهيلع هلوقك ابيفوهىتلاتل الا ع نمهقتشت مما اب بطاخملا ىمس نأ ةقطالملا

 ايلا اذهد ىأناتكلا فاضي احرص احا عنمىلاعتهنأك لذ نمو باطلا ةلالد د سحيا د. هب ارتابأ ايمق بارتلا ىف ندعو

 اراوك كلو اههوذودجأ 1 ايد اباووةنالىأ 0 نمريثك لاّودقواضعب كضعبءاغدك كني لوسرلاع ءأمداواعتتال لا شم 335



 ناوهللا ىتانهللا لوهران

 ةراكقإ هيلع ادا

 مالعال ١ هثامساب مالسأ أو

 ماكحالا ىف مارح ا عون نم
 «:(عسبارلا لصقلا) :
 - اظعبىلاعتهمسقىف)

 نيدد»دش مسقلا (هردق

 ىلاعتهللالاق) فلا
 ىةيتسست ىأ كرمعل

 قل مهنا) كرمعلد تاب
 م-ر هى أ (مهتركس
 (نوهمعي) مهتافغو
 نوددرتيو نوريح* ب ىأ
 طولا وحل رة دتاكلاو

 سيرقىلا عار لدقو
 ماامريغ ادحديع. ءهو

 ىلع ق-اللاو قراسال

 نأ ر_هظالاو هو ركذام
 هاشم ارجل
 دعب الفّدصقلا نيبام.ق

 اعجاررتمضلا نوكينأ
 هللا ىل_صهموقر امك ىلا

 وهو سوهسلعملا#:

 ةياكحوهءاط# متالملا

 مثهبانج نعم تافغ

 ناب مزج ىريطلاتيأر

 سشيرقل نو ومعي ض
 نم صارتءاةل#او
 طول موق جابي رابخالا
 مهك الهبرابخألا نيبو
 ناكن م ناىل_ءابيدن:
 نارثد >9 هيأداذه

 رثوالو سيدات هعقتيال
 اسال ريشسو سعات
 ةثروملاحئابقلا هذه نع
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 حئاضغاا

 امه

 اوال رحالل اوسرلا اهعأاب هلامةلا لعن مةموتلا ضرحىاااهيأايىلاعت هاوقك معأهنال ىلا

 مد_ءىهامناةصاخلا ليقرذنافمقرثدملااهسأاب «اليلقالاليللامةلمزملاا بأ اب رفكلاىف نوعراس

 داب ىععزيس نان مءىح سام لكشب الءاروه ملا رهاظا !بس< ةصاخلعجو مسالابباط لا

 تاعصلاىلا مسالا نعل ودعلاى و ادهت وبي مدع ىلعءاني هناهنعرذةءيفاضنأ هط قلءقامدوحنو
 همساب ركذنمل سو هيلع ىلا” هلا ىلص هنأ ناجل ح رشق ودحأ لك هفرعب فرعأ اى مظعتةنسحلا

 لعد اونييعتل ادر ومدر وهناللوسرالاد_ءامو#هللا لوسر د ىلإ |عت هل وةكربا فركذوءادنلا ىف

 اذ_هدربلا لةنسحةوساهللالوسر ف كل ناك دة! ىلا" هلوقو#ولوسرأ اوه مسالا ادهسحاصنال

 رك ذوق وطغىأ ثيدحلا سة ىفةر وهممةصقلاو فورثدىفو رثدةءاور فو نول هز فول هزءارحنم
 ىل_ص هلوقك باطلا ني> هلاح ىلءلدياممهباط<برعلاةداعىلع سناتلاوةفطالل لهزملاورثدملا
 راعرماب و همسايهناحبسهادانولفهياعامت نهارا بارتانأ انهتعملاعت هللا ىذر ىلعل لسوهيلع ىلاعتهللا
 ىليهنسلا مامالا|هرك ذةّمكنهيفو هسنوراعمأدبا داق هياعق ثفجرب هداوذوةفطالم ا هذه لثهنع
 هيلعىلاعت هللا لصهب ل ةمّثف برعلل ل *هوهو ناي رعلاريذنل انأ لاق و ةما عىل عت هربا ىبص هنالك لذو
 ديعب نم ىرعأ هب ون عذربو ىرعتي ناك ثيغتملانالودعلاٍب رش رادنالاة غلاب نملوقيناكو ديد ه

 ىلاعت هلوقف لالا كل ىلعار د_:مهموقءاخ و دعل اهباسالجر نأ هلصأ ل يقو هنوضو لعل !قءسال أ

 ه-:ةفريزنل اداض» رثدملانأى لا ةراشا ه-يفهل ثم ىلههىأن اب رعل اريدها اانأ هلوةورذنافمقرثدملا ابيأان

 |هنمن كيل ناوى عملا ل_هأاهرك ذ يتلا ةيحيلمتلاةراعت#آلا ىفاكةفطاللقرظتو عديمل و عيل
 هلوغ هلهنلا باطخ م_هونامك هيل عدربالفنآرقلا دمسأب هلهللا باطخ هللا هجر فذ_صملاهرك ذامو

 ىنل ااهيأا,لقيلو دارت عمس لقوٌكسأر عفرا رشغ اق هل هلوقو تدم>أ نمىد#تالك نا ىلاعت

 ماةمؤبسانمريغمزلكلا ليوطتو همر اجا ة عرسي ةةرصخأهن اهيفةمكحلا ليقنافلوسرلااهيأ انو
 | هلوذا نآرقلا ىف .مماطخم لسو هيلع ىلاعتهللا ىلصهتمأ فرشمتلانا ىطو.ءلالاةوةعاغشلا ىفنذالا
 نمناعاتمالا ىف لاق هنأ ل-عاو 00 نيك اسملااهيأايبةسفل اك !ممالا تبطاخواونمآ ندذل ا اهيأاب ىلاعت

 ىنان ل وقلب نا دجأاب 0ك وقيقهمس|رهيدأني نأدد>ال زر وكال هنا 3 ه.اعىل اعت هللا ىل هدهد: ضخ

 هلاورهكتالوىلاعت هلوقو اضعيكضعب ءاعدك كنب لوسرل اءاعداوأ هال ىل اعت هلوقتل هلا لوسراهّنل
 نءاسيحأو رمح نيديعسو ل ثا ةمو ءلادضل ودها عاهرسق ادم وصعبأ مضعي رهدك لوقلاب

 ةينكلا هل هلهو همالسا لب ةهنمردص وهوأ ىلا لبقهناب ثيدحلاكلوسرانأت أدام ىلا رعالالوق

 ةهفاشملاباطتة صوص كلذ زر هاظلاو كلذ ىلع مالكلا ايو ىسبتنا رظنهيف مسالا ابأاد ون
 هنام>لاحور وضحت

 ىو( لسوهيلعىلاعت هللا ىلصهر دق مظعب ) لجو عةخسن ىفو »: ( ىلاعت همسق ىف عبارلا ل هقلا)
 لاقو هرمسقملا عع نوكي ودارماوهو مقل ان اينالاوهو ماسقالا ىنععن وكي مقل اوامملسةخشأ

 | ىرخأ هلجام دك. ةثاشن اًءاجمهق رعؤوهوماسقالا هسايقو هل عق ىلءراك سدلر دص هنأ ةماحعت] |

 ا ناس للصفل | اذهنمدو ها( نوهمعي مهركس ىبل مهنا كلر معل ىلاعت هللا لاق) ةيعشل أ 34 >ىلءال

 هردق مظعي ىفءابلاو رهاظاو نب قرغل اوامهرباغيف هدعبىذأ|لصعل |ىناك هيلع مدقل اوهسفت مسقل |

 هردق مظعوا مهني قرغل ا!ىفتافاكت باكدرالجاة> قنا د صقملا لخأ دمي ىت>ةيدمسال مسقل اب ةقل عدم

 هميظعت هر مسقملا نمدوصقملاوا ههوحنو هناذو هتايحوي مسقملاوةينايبةفاضالاوأ مظعلا هر دق ىنععاما

 1 و ا ا ا يي مل
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 ده ل حا ا 0 ل لل ير ير د ول 1 1

 تاي 2 ا ا سا ا احم ع يعور

 | م84

 انمسقتنأ|(ةداعنمبرعلاو هنيكو نهذلا ىف هيلع مسقم ارب تت
 هلوقك عد دبلا عاون أن نمدودعىذلا مسقلاوهاذهو مسقلا فرحريغنمامسق ل جلا

 سوبعهج و ىفايضأ تيعلو * العلا ن عتقر ياو ىدقوث مق

 سوم ة:باهت ن مامون لستم ه: ةراغبرح نياىل-ع نشأ نا
 قادهرركوم هقلاهلوصة#وءاعدلاهرهاظوري#لا اظفاهظفاوةفيرشلا نامالان «ماذه ىقوزرملالاك

 ةالصلاهيلع اواةصق ف" الاهذهو هلهمنت نهلق وىرشزأاهم لطاراشأو ةسالاح رش نم عّماوم

 ىلع مسوي .اءىلاعت هلا ىلصاةيدنل باطلا اذهنأ ىلع يم ىلاعت هللا هجر ىنصملا هركذامومالسلاو

 مال_ىلاو ةال_صلاهيلع اموال ةكثالللا تلاقىأ لوقل يدار اىلعهنأ فأ ثكلاىقواهمقنيهجولاد- <

 محررات السا اواو سوهيلعىلاعت هللاىلص هللا لوشرأ باطلا ليقو كل

 مخ دك ناىتان,ءالؤه هاوقىلا اهم امك ,هم_صقه«_ءاعصقالىلاعت هناليئاثا| ىلاعتهللاه جر نصملا

 مها ريمصو لالا ىذ: ةلهتقفاول مرا“ ثا وهنأ مام سقم ةزالضلا ٠ نههيلعمهامنايدب هبطاخنيلعاف

 نماظ 2 |نوزيمالىراكساورا صىتحمكياعةوهشلاوىونلا للشر م-افغم_عركسو طول مول

 هراعساهيفو رعاك ةريصملا قهمعلاورصملا قى معلاو مهرئاصن ىمعل نوريحش ن لوهمع وباودلا

 مهدي مما ف رالا ففورظثلا 1 هب مهب ةطيحلا :لفغلا ىف مهنكع هب-ثوهمعلاب,ةحشر ةيقيقحت

 سد رقل مهنا ريمص نا ل دقو هيد ةرحةيعبت ىرخأ ةراعدسا هيففمهسفنأ ةسحو م هع ايطةماللحصنلا

 ريعو ةمرتعما ذه لعتا# نأ ليت اذإواهل قامواه دعب اعوقيالا عاطقن : الدمع ؛ هنأ قاحدلالاقو

 مالكلا(اذهىف ريسفتلالهأق فت ا( ريدة لاخلا ,ىذاملاهيدشتل وأ ضاخملا لاح ءاكح عراضملاب

 رم[ كم دعس دع-سو ءد>ل >5 ى زاحدانسا وه(هلالجلجهللانممسقهنا) كرمعاوهىذلا ظفالاوأ
 ال_ءلقنامزلا ن نمرادقم ضلابعذملا (لسوهيلعملا 5 200027 ىلاعملا سنك ىف هقيقحتو

 مالكلاو هري_غدد>أ: اح 55 , مذا ميظعتلل مسقلا حورشلا ضعب ىفوهطسباذاهدمنماريثكو أن اك

 عفت هرأدا د هناك ن منى عاويبنت مهكالهأو مالس !اوةالصلاهيلع طولموقح5ُ امقب , رابخ )ال قوسم

 ريغا مني 6 :وءد قاتلا ىلاعت هنادج رفنصملا د ودور ر |نعا اريقن : وهدصتا

 كلذةكءاللا هل !اوذا مالسلاوةالصلا هيلع طولت أامحود-ع ؟مسقهبأ نيرسفملا ن مةعاجلوقلةلوبقم

 مل_سوهيلعملاعت هللا لصد ريغدح أ ةايحةده سقي مىلاعتهنابلوقلا اذكر كبت كاي بل اةذ اهشب

 الق ءاعلادا رمال يةواهضءيوأاهمامتيةدملاتناكءاوسىأة املا قاطمرمعلا اضن ألي ةوقاام ىلع

 ا ااناببا وكلاو رظن هيقوامها هش ىعممأم 4 ةدعدب ١ رنأالاامهدحأ ىلءاضي آنقاقتإ

 لهايدارملا لق رو ةيمسقلا ىلعوهاعا قاغتالا نابل اوةلاكاعن ىددال غنم لادنعولو رادملاهيلع
 ناك- ! امهتعىلاعن هللا ىذر سامع نياك ةر وت املاريسافتلا لعاورمعتق اند :ذإإىلسلا اومىقمرسقتلا

 هلصأو) ردكلان مولدكالم 0 !اف لاح لك ىلعو بسانمريغ لقب هل اكحوهريخ افا ذه ىلعوا بيجو

 ريلاو ادتمملابأب :قيلاعت فاه جر كلام نالات(لامعتمالاةرثكل تحتفابتكاورمعلا منيعل ا من

 لرمعلىأ 1 نلعفال لرمعلم- ةوقب هلاولثمو مسقلا ىف احيرصأ دما ناك اذاابوجورتخلا قرع

 ىعع 00 رمعل اوربا دسمداس مسقلا با وج ليهستلا حرشة ىو ءامدلا لاقو هن مسق|اموأ ىجسق

 ءحيرصلاب زرتحاو هلامعتسا ةرمكل ىف هلاعضوم مسقلا نالج ودعملا االا ماللا عم لمعت بالو

 0 دءاهععلا نان ماقنيا| :>ثهاكثئساو مسغلا ف جرصريغمنال هنا 'اوهريخف د>زوجيقهللادهع

 دا راانايياحأو 5 او ءلارهعأ ايدارملا اولاقوة ب !ابالا نيميل اهرد عن الشب 57 ام-ّممالك

 لع يح ةمياظعت دار ذا ل

 رمعأ

 كل ع ملا

 (ل انش - 5:)

 قريسقتلا لهأ ىقنا)

 كرمعل لوقف ىأ (اذه
 ىلاعت هللا نم مسقهنأ)

 هللا لصد هايحةدع

 لق 9 ) مسوديل عىلاعت

 هرك ذاك طولهيدارلا

 لهايدارملا/ ىواضيبلا
 0- أ ريس تقتلا

 نأعممهروهجو
 ىلعرصتةااضيأىوغلا

 الئاثإلا ا لّاعلافاطول

 ى-ييبلا هاورامؤاش
 ربح نياوةسش ىأ باو
 هللا ذر سابعْنبا نع

 هللافا>امامْمءىلاعت

 دارحالاد>أ ةايحيلاعت أعل

 4 ع ىللاعت هللاىلصد 2

 لح لرمعللاو ممسو

 نعهيود منياه-جرخأ
 هللا ىذرهرب رمزا
 لاق الا

 هالك ايحندللا فلحام

 هلله صد_عتاصالا
 لاف [و هكا
 ىأ(هلصأو) كلرمعل

 رم-ءل لامعتسا لصأ

 كرمعلا نمنيعلا مضي
 ةرثكل تتفانكلو
 رهظالاو (لامعتسالا
 نئمضبرمعلا لاقي نا

 ىف دراولا جصفقالاوهو
 حتفلاو مضلابونآرقلا

 قلمعت ال هناالا 2

0 
 قمع ارود هرمك وهظعل

 هريغو ىواضيبلا
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 بايفاولاقواعرشه.دتعبال هنااني؟هنوك قئباودارأو مهلامعتسا ىف 5 ا
 هلعفنالدئاوزلا فوذحممردص مرو عفرلاو بصنلا هللا فزوكورع بس صتيمللا كرعلاقي م :
 رعاشلال اق هركذب با ةترعوأ هلابك ود 0 نعل (ةةر رعاه 9 :

 نايقتلي فيك هللا ل رمح د: ؛ اليهمايرثا حكما 1 ا

 ردا يذلا تلا طق لوم ل 0 انكللا يرش مؤلك همذو

 هعمسانريغلعلف عمس 1 ناورمتعا ىنععر ع نمرماععج نير متعمىأأ راعاوجرخ ثيدحلا قرع 5 م ْ

 رمعلو حتفلابالا مسقلا فل اةيالورمعلاحّتقلاررمعلوءلرعليطينا هاما ىاهللا كر عو ىرشرلا لاق وبأهاوراكىأ (هانعم)
 ةيك كاملاد رفذحا ددع مسقهنا بهاوملا فلاقىوغصلا حرش :قوى- من4 أ و دو هناا داعب مسالا سابع ن 3 001

 ملا ]20 11 21 م كلا ضعف عاوو باو جمهتاو منقل اذيك اذل ماللاوةيعفاشلا دنع ةياثكو 0 0
 ىبتنا ف نصملاهرك ذاعرعشي وهو شلل عتفلا نا ىداقل ارفف نكل نال لهأ رك ذيلالصأ 0 00 00
 ىفس رقتلا ىفو عضوملا اذه ىنةحب لىلاعت هللا همر فنصملا نا لاقو ىف اج !!حرشىفهل هو اصخلم : 00 اود 3 لردك

 ملوهوهمهرب حارشلا هلاقاما ذهلوقأ و« هسكعب رعش وهوتاي ملا نيّتمضب ومضب رمعلا بيرغلا حرش 0 ا 0 مع
 ددشارعردصم حم ةلايرمعلا نا ماهوالارابسومع ضني هجو ىلع ماقملا |ذهىيقحتوردكلا نم فدد[] ْ 0

 هللاتافص نمتفصاذ_هىلعوهوكباقوأ كاباهتلاريمعتن اينعم هلوهدئاوزتفذذريمعتلاهلصأو || هاوراكىأ(ل ليتو)
 ناسنال, صوص نيعلا مضي رمعلاوةاحذل او ةيفنلاانئاداس هلع: اما ذهوةةيةحب مسقلا عصرف أ[ 1 انءةحاطفأ

 ىحضلاو ىلاعت هاو ءاشاع سقيا هلهتل نك. لاعرش دب مسقلا عصرالفايندلا هدو وة هوقو ا
 ساالاذ_هحوتفملابدب را مسقلاريغفهيمصاصتنخال لاا ذه ف لص مضاف( ى حساذا ل .الاو 5 0

 اردانعمس هنا لس !ةالل بتاكل بدأ حرشفامدديؤ, وه ةعهيلودعموأءانعمليبقنمهنالاي نااإ| 2 0 30
 ةلرتشااك ةينل ىلع هفقوتل ةءانك نالاق 2:نا حمد س انلا مق ىف عملا ذهدربملاذاونيعلا مضب كر علا 1 00 0

 ان>.ش هلاتالةجاحالوءاهقفلا هرك ذاموةاحذل اه هرك ذ منيب ةاوانمال# اودارأ ادعنومس د ةيقررعلا امآوأ ْ 0 6 5 3 97
 كح .ةود#م اك ئ|ةيوهانعمو) ىذاقلا هلاقام ح ضئااذببوم هولا نمأعرش هند" عدل 4 | وقىفام عم : 1 1 0 : :

 لكلاو ضعبلا ىلعاهقدصله_:ممعأ ةايحلاو رب ما ازايتدل فدا رسل ماغنلا(كلت انحف لدا كا كنامح 1 ا 9
 امنيب وهند ةرباغملا تناك انههررسفن اق ةايحلا اهنمةغللا ىف ناعم هل ٌشدعل اوةرهاظأ مهب ةرباسغملاف 1 20 5 1 ١

 ءايند ىفةشمعلاررسفولوديعب هنا ليقومدعبام عمررك-:الئلانهه.ىفاسملتلاهرسسفا ذإوةيظقل ءدعب | ير انهت
 نءةرابعو عةهريغ ىلعةضث اعلا ةعساولاهةثدعمدار ما ليقودعبي ل فشق: ا!اودهزلان ءورام .علعد 0

 ع :ريدتلا ضتضخلل و

 : اعاودحاوىنعفلكملاو

 لقنوةعاد قرط نءامّمعىلاعت هللا ىذدر س ابعنبا نءهروب هاماهلكر ريس عم :ل!هذهوهدوحوهئاخش : اهظافل]فالةءالاهرك د

 ةراشاوهاعا هتان , سو هيلع ىل أعم هلا ىلص طول ضرعول: كة ءأىلعنلةدو ووهورح 1ىعمشفخالا ا : اهاكىناعملاىأ (هذهو)

 نءهرهاط لعل جولولا -4 ار كيلعفةوهشلاءاضق نودي رت رمح 2 ىأم 4نالاكهنال ه* ةماءاستلا |

 ليقئهعمدان الدال دلل كال ند ناتالال الب هكر

 ىو نا انس>اش دح نك د6 هلع ثدد_ءرملااكاو

 ىلاىفاعملاوهددعب ىأهللا رمعل موق نم كرمعل ىنعملا نادها نع ىلةنام سر علا نهودمعدب وهو :

 ريلاةءاغو مظعتلاةءاهدهو) اهيفزوجتلا ىوعدل4-ج وذلق اهبةغللا لهأ < رصمل قي ةحاهإ د

 لاقاذا ملععلا نالشلذك ناكامنا ورب ارب .ةءابوأاهبمسقملا ةملك- الاهئالةراشالا ثدنات(فيرشتلاو وأ |

 هنوك هح وليقوب اة كلا اذهل ثمىئ#-ابرالا برب يك ةاعركي وةعطالم ناك كن أم ادحو :ةايعدحألا

 ةسفلالا لاك ىلع لدي فرعلا ىهنالءاي لاب مسقلا صوصخف هنا ل_يقو هن مسقا همر هنوك مظعتلا ةياهن أ
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 هاو

 ) ربل اةياغو ميلان

 فد رشد اوزم ركتلاى ا



 اا
 222 تي

 ناكناوأ هرمث رار ا 0 7 ااا

 5 ظ ىأروص ىععأر وب رذلا نمارذنوك «نانرأ مدعالارأ مهدي قرقي دقوديك وللامهرك ذنوكيفءانععأ

 نأ ق مس أميقتف ةرعدقو .وهياعهللا لص د2 نم مرك اةروصوام تنواتاذهةمفرشأ ادحأ دحوم

 هك ذل ااهمق :ىل_* دوا هىل- 3 ةقحدقو هااروامالوه:ملضفأدحأ سدا هناد يقي ةراع ءلاهذه لدم

 هنا قكا بهالملا ىلعءان ب مالسا اوةالصل اهيلعل ريجك مهصاوخ ىت>اةلطم مال اوةالصأ | مييلع

 لع رو ةازمعملا نهدريغو ىرش عزل اكهفالخرامخا ن نكةريعالو ممم لضفأ ملسو هيلعىلاعتهّللا ىلص

 |ينعناباجات كلذ. سقي له قالطالا ىلعرم دل ىلعةك- اللا ليضمن لوقد نم نيد رصملا ضعي

 هل قسفلاق وق مأاذهذكلذف ل .وميلعىلاهتهللا لص نطصملا لومخدقالطالا,لئاقلا اذه

 عفاش || لاداك لسا لاسمالاورو همه يق ىنال ان سو هيل عىل اعت هللا ىلصه ادع نم ىعن اوعاجاللا

 لرد لوصأق ملكت انرصةلوصالا لوضة ف ملك: ,انك كلذ لثم نع لسا 0 عب هزلأ ىذا

 ةليكدالاو عراقلان مهعانت ىلع 2 مظءراعا ذهلاقفباوحلان 0 اوصلابز

 ريسغو فوكس 0 لترا دابا درل صنادل نم اجل قرر «نمالسلاوةالصلا

 هقيقدع ىجيسو ىتنامصوقلاندسلا فلا عاءاذهلا اثم نمهل؟ فاش ىلا ىنعاهمالكر ذحيلف دحاو

 مييلعكت الملا ىلع هلم ضقت قحرض ناك وزاد ىااحورلانرانا اع حارمشلا صعب نأالا

 زاجناو دس ارا ةغللا لهأ ض عبريسفتل مهيلع قا طنالا جما لاقي امر سفنلا نالىأ مالسلاوةالصلا
 امو) ليق كد س. هن نمد نم هلوققردقي وأزودش :اذهىلءواويثاعمدسحأ هناذج ورلاباهري_سفت

 هنأ ل .ةويعلا د يقي دقعامسلاذاهدسمىلعسدسلا قالط| نمتمماءامدار ما ليق( ىل اعتللا تعمس

 هاو ادتل لفل مم خساونلا نمانه

 هيقو لوطملاو ةاوحقهنحرصاك ةطس تاور تس دركي ارك مهنا هدكو ردقللة ينعم

 سنلا صعب قو(مل- وهيل ءىلاعت هللا لصد ريغدحأ ةايدك مسقأ) سل اغازا راو ءانلصف مز

 ةهروركرغ ةماكومهرخ آىلا كرمعاةب الاىلت امه لاف نا سا داملعت 19 هربغ

 هناديشباعاو مسوهيلعىلاعتهّللا ىلص ى ةلابمسقاهناد يقال ليق اك اًذهىلعهناالاهنم]دءوادحأةٌدص

 اوهديقب « هنافءانثثسالا ىلع سصتول م فال- عاعمناينعملااهةمداقت سلك الا | ذلوهريسغب مسقي

 د-# نممرك ااسقن قاخام هلوقىقرم (ك قأبب لاةذرق رعد سعح نال كاهن : هنأق هلدحوالو ةحارص

 -#اودر 5 فوت بالسر نمدحأ نب قرش الل اعت هوة فاش كلا حارم *لاقف دحأامأو

 ىقاملاة ب هناود_د> اولافال_عادرفنمواعمم عرشك !اوليلقلا ميرونلاربخ قوهو شرا وكدا

 0 نمل لحام ذامدانعملاقو ىلاز اقتل هرك ذودحأىفهلدمل 5 "كونك البدحاو 7

 تت ا 2 و سس

 نمال و ىل نمالىلا عملا ماسقأتعمسأم ريدعتلاو عاش

 نيب فراح «قرقنال عة مرات ل |

 م نانا نهريسثك وة-_عاج نم مكفمامد->أ نم ؟-:مافى_عمولسرلا ع ص 1
 تا اس واول ا فور م و لا نوجا تك ع ت٠

 ا روتر ل

 كول _

 هللا ىكر سامع نا لاق
 ادا ايبا
 هل- ةالدؤ رجلا هأور

 ىاخام) ىلعي ونأو مع :ونأو

 (ًارذامو)ردقامىأ (هلل

 0 قاخىأ

 مهنا ثيدحلاىفوةيرذلاب
 اوقلخ مهنا ىأراخل اءرذ

 قاما قا ىأ(أرباموإلاه
 وأبارئااوهوأرب-ل | نم
0 
 وأ ةمسنلاٌضراباب لاقي
 نماثيرباةاخ اح دعم

 ا اديرأو توات هلا

 هررك و د_>حاوىنعم

 ثددحلاىفاكديك اال

 كبي ىذلاهللايذوعت
 ىل_ععتت ناءامسلا
 مرش نمهنذابالا ضرالا
 امدارملاوأربوأرذو قاخ
 ( 0 ( مدعلا نمدح وأ

 سفناذ اضخ ىأ

 سفنأ ىأ(هيلعمركأ)
 نمإ هىدل لضفأوهدنع
 هياغىلاعت هللا لصد

 هيلع ليلدلاك ناك مث(لس
 زعهللا تعمسامو)

 هتملعام ىأ (لجو
 : ريسغدحأ ةأيحك مسقا)



 000007 2 هلا تادع إب سوا ةزمهمدعب قلاعتنك اسواوامجخيب ا م84 نيم هحوتقم ىازو مك )م ءازوحلاونأل امو

 ةرعوه دانك 5ك دعو اهريغو

 امأوةدس ااةعاملا لب رخأ

 ايحلحو

 هأوف هنموةقيلخلا ىندع

 : هب لاري مهُكماوأ ىلاع#
 ٍ ثخ هيفو ىسبتن |ةيأ صه قلو تا بالاو ىقنلل لا دلاوهق نيننالا مدن هنمدوص#ملاناك نا َن وواو : 7 7 ! 7

 : ةمدعم ىازوةنك اواو و ميلا جّتفب(ءازوحلا وأ لاقو) هذ ريلو حارشلا ضءبانهاذههلاراشأدتو

 9 ضواةفشا 1 هوتونقلا ثيدح ىوا وريم ةامعععار وح اونأوا ذهريغاضيأ 5 ازولا وبأ مفودملا اهيأي ٍ

 ةلوعقم ىنءعةليعق ىهو

 نعش جرخاممالتشنأو

 ا ةضخلاءامسالالامعتسا

 ١ ىناجنملا هب مزحام امأو
 الف عم ( <44 أ أ "مه

 ناكمفرطد_:ءنااضدأ ارمد ةوهملعو هلام ما هدم شل 3و انك سالا لع بوصخم انهربغل دق 0 ١

 : ىلاعت هلوقف ٌكةالاد .افاك مطلاو ااا ناعانآر ةااقدزو ودقيق ىلاعت ه«بلافاضالو 1

 اعفان نال ةءار-قلا نع

 ا ةيالاىآرق كالا اوك ذنباو

 سن ىلا«: لاقو )ةزملاب

 فطع(مي .ك4كانآر ةلاو

 هيما ١ ىلع

 0 .ةللدواوقالاو هن

 ام-اصهنالةمكح اهيلا

 ىأ(ةن'الا) اهي قطانو أ

 3 5 0 0 0 لع ب رملا كنا

 رك ذاميفنافايلا ةجاحال ا تافسعتلانمءاكاذهلوقأ بنام تال صوصختاذه يذاقتابنال | كر 0#
 ا نس ! عمق نو رسفملا

 تردص ىأ (لاوقأ ىلع
 را م نك
 نم مرو« لاوقأ

 فاذا نمعجو ف الا

 فورسألا نأ ىلع

 روساالث اوأقةعطقملا

 مساوهوأ قأ [كىةغا راسن اا أد سأيو انعمنأ ىهوةم-سحارمتلا صعب أم هىك>ةريثك هيف 4 ىل هللار 8 أى: هللا رد امسأأمم

 ءأهللا نولوعي واملع

 ١س ل سس ل للءىلىيايي سا 2 بيب ووويجححل

 كال 2 ارث ا بك عا نعم قرأ .دعالا اذ هم تناك تمعق ىلا قايسوؤتعقوهركن هناك لذ ىنعمنا

لاقهلامعةءمازوحالوواو ن ءةماقتمثسياهقلاقد_>أ ىفءاحام م تلقاذاو ١ ا
 : نزل تادع هود اثا

 ا اهتعفلالا نال ااعظقمزا.ف 5 .اص ااه ةواولاواممةدو -ومهد>ولا ى :همو:ل>اوأمهت :رودنيتاظغللا ا زعمللا مسةأأم)تونقلا

 دهم ربغدحأو

 مل-و هيلع ىلا عت لنا ىلص
: 

 | تاسالا هاى :ىذلاد-حاوةْغ الا له عاجابن أ :اءانعم ىذلا ىفالا لمعتسالىذلااد ناب ١ يدع ولا كال 8 4 اة --5 + هند | عام24 تع ل 02 سا 5-5 ِ 2 3 7 ١

 | نيدسلا وة روفادزلا
 م ىفنلاىفالا سمعتسالىذلا اد نااذهن ملعقامهدحأ هي ة5ىكي ءالو ىنعملاو فورحلا فن ياظفالا نم 0 19 هر هان كد علو

 رك أو عصف[ ىاثلاو هفغفذتو هزمهز ودع ةةمسنلااربنم ةقياألاةد ريلاوأ :هأهخم لك ةداراعصت 5

 مقيد قوهيمسقلاددتيدةاةلطم مسقلا نافدي صيسصختلاالو مسقلا مظعتلا نم مزأب ءالو فرَقااَو ١

 ص:”<فرعلا وهو ىراظنو ىاق ىف مظعرب زعوه ىأ ىلع مرك هادهلاقي وريخ لكل ةعماح ةفص /

 تت اثالا قلم وواو نعةباقنمهغلان نين هدحأ ذ_ختلق ةاذاّت أهاحنلا نءالقت ع ولم ااىو

 ْ حج رحربسغ نم حج رثق رخ لا ايما 2 *ةءامهدحا لهحاماوءدحاولان نيس ءءاكاذإو أمهعق

 ١ هيا وحلا ناقل اف عوظتملادقعلا مرا: ك3 ذا رعلاةمال ءأأ تن نحت 4ضرعت نمرأملو

 ا ةءسانمهناؤ قاقتشالا ف هرباغرخ" الا ىمسمريغنيلغفلل ادحأ ى يىسمناكاذاوددعلا نمدر لا ان

 |١ نعةباقنمتسلهغل أو لوالاو هفاناسن | هنمدوصقملان اكن اقتاءثالاو ىلا قلو .ادحاو 3

 : هنعىلاعتهلبا ىخكر لاسعنيناوقصوا معمل ىذر كاع ن عىورب ىرمعبلا بارا هللاد معني

 : مدقأام)ع >ا# ا ىفالو  ةمنيناعو ثالث , خس قولو ةدسلا هل رخأوك "141 هلاقأك ةعيوهوامهريغو

 سود هاا لا داع هيربلا و ًاهنالإسوهي ءلعىلاعت هللا ىلص دعرغدحأو 6 يكىلاعت هللا

 ' هعاونأ لع تاوثلابنوكي وهوةبتر ااةعقر وبر اهيداريدقو مظعهّللاد- :عوهوانمه هنوسس#و

لا دعا لهآ صعبه لاب هذاكبارتلاى :«؟ىربلا نمل ءمريغهنا ىلعل دب وهو
 : موال ناليقد

 م هداعلاقين الأ مانريغليلعَتل اف هَتاَذ نود هتايح ىلع اهرصقالو هريسغ و34 مول وصخ خدع و

 ا ةمظعلا ىدتقي ءاعاتاذلا هقلانأق هناذنود هنايكاوم ستين هومظعو هومحأ نإ نرعلا

 انااا

 ل ذاع « صخا ذأ رومالا صضعس صيصختلا ىذوقن هيه الان وك ول_هضفالادو> وعم ملضاعب

 ىقطنمناهرب ةماقا ىلا جا هكالقىلاعت هللا هجر فزصملا هر“ اام ىلهندللا هصخاميظعتوأع 1 ركع

 ىهومرك- | نممرك أولاحرادبوسلا فنا نظ.اللل هلت ّض رعت انو نطعلا قيْضْن مهلكوهيلع

 مك-4|نآرقلاو سد ؛ىلاعتهللا لاقو) هدنعريخ لك! ةيعماحر دك أهناىنءعالانهدا دا

 لوىلاتلالصفلا ل راسعاب لب ه-يقندام تسلاولال تا « الا همة ح مد ملاتان الا

 قئئغتلاو اهضعبل جررل ءااود صاقملا ضد حرم هدلاقان:شوانهمرك ر ذاعءافتكا كلانهاهر 5

 ١ تعل“ هاا سب ىقاع:دام سوه ل عىلاعت هللا لصد امسأ ى قاسوةعداخلا ون نم ند ةريمعتلا

 لاوقالاوهّتجرتىفمالكلام لاءدع : ىلاعت هللادجر (ىكمد#وأ 2 الاون[ لعروس يدم قورمسفملا

 1. 11 ديا اا كالا اا دلال 1 تس سنا 55:75 طاطا قاس ااا

 1 هرك ذر دةو( جمدت وبا 3 ) كلي هدارق



 فرعضوهو بهونب فيس نع عاضووهو ليقىميمتلاى < ىلأ قرط نمد ودرم ىلا نب أريسعب و مدت ىنأ لئالد ف ىأ (ىورهنا)
 (ركذو)ةئام سلا تيراقا مالت دايزلا ىفانيالوهو(ءامسا ةرثع بر دن عىل لاق هنأ لسوم.لعىلاعت هللا ىلص ىلا نع) ل رفطلا أن ع
 ثيدحلاسيلاذه مو( هانامسأ سلو 8 هطاممْنا) ىهو هنعىلأت هيرابعنكلاعوةرمنوكي نأ لمتد و مع دورأ ىأ
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 00000022 ش2 سم تركوا“ 10 كر 11 1ع
 ا ةروسوأهأت نآرقل اءامسأ نممساوهوأ لجرأب وأ دهئاب وأية اديسسلا هناللاعت هللا ءامسأن ما

 هيحاص مكحلاوأةمك.كاوذ كل | ىنعمو اضيأناهجو ىنبموأب رعموهل هونونل اراهظاوءاملا

 ثددح نمىلءاكل !ىفىدعناهح ٍَح اهنا مساق خيشلا جرش ىفو لوهخ ا ةغيص» (ىور هنا) كغ اوأ

 هناىطومسلالاقو لاعمهدنس ىو ممعىلاعتهللا ىذر ةشئاعو سامع نياودب ز_نبةماسأو رياح وىلع

 نعقايسن كلو ىيعضو هو سهو نيف يسو عاضولا ىح ويأهيقدا:سابدن ودرمنياو معنوبأ اور
 7 وهيلعىلاعت هلبا ىلص ىنلا نعء) ماك> الاب قلعت امنع وهفعص ريك ةهق هرطدذعت وأع وق رممدات

 هيدئانمعاله.ءامسىذلا وهدهيأ ىعملاو هملع ىف ىدععمشادنعنا مدقت (ءامسأت مشعل ردنع 1 لاقهنا

 اممنارك ذ) هلوقب راشأهيلا اوهدايزلا قاشالف هأم ىهيفمالددعل اوهنلانودىل رلاقاذاوهمع ركتو

 ىريمملا في رشلا لوقك برعلا نسل ف امهبهتيمستدرو و( سد وهط
 انيسابل 1الاةدوملا ىلع * ةدهاححصنلاب ىذحمالس فنا

 هنالوأرك ذام ىلع داب ز] ثيدحلا ىف نالامارك ذهلوقداز ويل سو هيلع ىلا«ثهّنلا لص دجملآ الا ىأ
 نامسا) هيلعمالاكل ا ىئايسو ضرالا ىأاهاط هلأ ليو لجرارهانعم ل. ةهطو هنيعب هظفا ظفح
 نوكينأدغب ىلعزو< و م.ةلاوأءادنل افرح فذحب مسوهيلعىلاعن هللا لص ىقنامساامهىأ(هل

 هللاريغ ىلع ديسلا قالط هي (ديساردارأ هنا قداصلا ر عج نع ىعلشل |نجرلا دم ءوبأ ىكحو) ناريخ

 ىبدقو فت قلظن الات فرطمنءتافصلاب اثك ىفادنسم قيجبلاهاو رشيد هعانتماب ليةدقو
 هيفناهةيقكتومرخ [ىلا هللاديسل لا ةفاند يس تن انا ةف إو هياعىلاعت هللا ىلصدهللا لوسر ىلا رهاع
 هللا لع ىاطأ اذاؤا ةاطمهريغ ىلع و هللا ىلع هقالطا زو هنا حيحضل اوهولوالاد»# لاوقأةعب را تعلسلا

 نرعلا مالك و ةنلاوباثكلاىقدهاوش هلو عبتملا سيئرلا ىنعف هري-غيىفوهيلا جاّتحملا مظعلا هان

 ثيداحالا فه_يلعهقالطا تش لذا هللاري_غىلعالا قلطمالهناىلاعت هلا هجر هآوةنموهوىاثلا#
 رم اكاذهريغب هورسثهللا ىلع قلطأ املا زاوهرخ و هموق ىلعةساب رلاوهوددوسلانم هنالوروهشملا

 عبارلا«ىلاععتهريغب قرليالاذهو قالطالا ىلع فرصتللا هيلا جالا انعم نال هللا, ص خم هنا ثلاثأ |
 ثيدحلاب عنص:املق ناو: هريغىلعو هيل ءهقالطازو < هريغومللاب ص ةيقلاب ىف رعملا ف ل يصفتلا
 *ي2ىصوتيئاذاتلقو نيفرطلا فب رعتي رصحلاديفملا هللاوهد.لا مالسلاةيلع هلؤقوهو

| 

 هللاالادوبعمالد الو ةكرمصلاةاداب رصتتلا لوالا قرط هيف مهلفءاعداوأ ةقيق-هريغ نع هيلسديرأو

 نعمه ئانغةسال طاخغلاءاكذىلا ءابياه-.ةنأالا هلةام ىدعمقوهو نافرطلا فرغي نأ ىاثلا

 ةفصلا هلمعازلا هّتسثأ نم لء<نأهترط قدأوهو ثلاشلال والا نم غاب أنوكيد_ةفع رصتلا

 فرصن العا هللاوهرهرلارهد-الر وءالا فيض ىذلارهدال لاق.ةةقمةح هل ىهنم لامع

 ءاو-اع اهرب قي رط,هاقنومتاك ف رصتلاتيئافداوسامو رهدلاءاو ومالا عميج هللاريسغا
 ىلع مالك لا جارخا نم عونوشهو نيدياسعلالوأ اناقدلو نجرالناك نالق ىلاعت هلو5 د->ىلع

 بتاثكلاىقروك ذدموهو زاجعالا لئالدؤرهاةلادمعمل دقن وللا ومس رهاظاا ىضتةمفالخ

 د_ةوع دب روك ذملا

 هرك دام ىل- ءىنر_عل أ

 اذهامأو ات م ىفادنملا

 مو هياعىلاعت هللا ىلص

 ربح نرسل بهذ
 هضعيامرعشلاقءاحدقو

 ىذح# ال سن ان

 »: (انيسايل آ الا ةدوملا ىلع

 نوكي وسو هلع ىلاعت
 اذ_هىل_ءءاردلا فرح

 ناكوشتالا نمافوذحم
 نيسار تكي نأ ل صالا
 نكلواهئاحه لصأ ىلع

 ىهام ىلءاوممك فتعبنا

 ةءلصالا م>اصملاهيلع

 نماب دان ةينامثءلاو
 كلود يكل
 نود ةقاطماهومسر مهن

 نادح < قيتلءاجه

 ةلمتها ىلاعملا نم ىعك

 هلوقىعملاا دهديؤراممو
 نسا, ل ىلع مالش ملاعب

 جانةءارق ىلع ةزمهفادع

 ضعبلاق دقفرماع نياو

 د_هم ل آهانعم نسرسفلا

 لد ران هانعم ل ةوف قولا ىرت صولا ىرحأ و ءاهةزهسهلا لدداف ئطولا نمءاطد| :عمدط لص دق مث سو هءاعىلاعتدربا ىلص

 0 2 3 5 1 5 ٠

 رزاق يرطب



 هلوقبهنع ىملسلا ل ةنامرصتخم اذهوةتئاةغوةد اطموةقطالمىأ ١ تا ( سوه عىل اعت هللا ىلصهي دنلةبطاخم)

 سد هلوقىفقداصلا لاو

 كر ا
 اذإو سو هيلعملاعتهلل

 ىلاعت هللا لص ىننلا لاق

 مدآدل و ديسانأ م وهماع

 هسقت كلذي حد و

 ةمطاخم نع هريس نكل و

 اًدهو س هلوقبهابا قا

 هيلعهللا ىلص هلوقب يش

 ريثما ىلعأرق ث يح لسو
 لااا لس اوداو
 هماو:دايسلاب هنعمل اعت
 لاقةكلذي حرص هكر صو

 اد.سىاعدىلاعتهلنانا

 رذنالو مدآدلو ديسانأو
 ةداي_ا.ىورشلالو ىأ

 ََ د وعلان ى راختقانال

 نءىرامخا نم لحأ

 ا ةدايسلاب ى دقت

 اهنمءايلا نأ لصاحلاو

 ىلاٌةراشا نيسلاوءادنلل

 ءادر ءاقك ذي يفالمل
 اريقاب ىلعا تلال دل ةحاكلا

 برعلا ب هذماذشو

 مهمالك هنو عسا
 1 مهراعشأو

 مْملجرلانأ هن ونيس

 ىرحناهيقنغئامو عمج وبر مهب ة يو ف يسلا هراثعم طوقك ىلاعت هنبادجر هب وينسب أ "ىأ

 رثاخ ذلا سان نم هنأق هذ ر_عافاضنأ هنأ اردو 4 .3ل_هلدوأف لدمقلا اذ -هنمهوهق هر_هاظىلع

 مدآدلودمسهلوقدنعةقد رشلاءامسالا ىلعمالك- ١١ ىف كلذىلا ةوعدأ: اورطا كا رثاؤد قةعدوم ملا

 ىأر دة مل_ءفردصموأهل_بفامل د. بوصنمءاطلا عشقي ( مل .وهيلعملاعتهّللاىلصهيدنأةبطاخم)

 ادهدا ارأن أسن ا اب سد زاميسالا كاد در (سامعنبان رق هنوص و ص مطاع هيهمطاخ

 نعول ناسن الا نوم سةيشدحةغلاهن الث أهم نعو متاح ىنأن يأ كا ( سو هيلع ىلا تملا ىلص

 ةرثكل هضعد لعرصتقافار صم نيسنا|ب هلصأن ا لي ىطةغلاناامهمعىلا عن هلا ىذر سأم .عنبأ

 ناساريغ_ص:قبرعلان ءلوةنملا ناين امحوبأهبق- عبو ىرشدع ةعزالاعتس مامالا هلاقاكهعادسنلا

 افوصأىلاءايشالادرب ريغصتلا نال د ا ناسنا منال لدتا وفلالا لدقءامب نايسا

 ريقختلا [دارعصتلا نأ عممضلا ىلع هئاذب نمديالقكلذإ هرم معضد :ملسوأو نيسيف :|هريغصت ىف قعمسإ و

 نم مريخ ص:مما نميهل قةسيثت نبا لاقاملاذاو مالسلاوةالصلامبملع ءايبنالا و حو عنيف

 لوأنمفذ-كااض:أو هلئاتهتلاقةيلفرشكلا ع نمسيرقهنا ليقءاههيزمهتاددأ نع مهاصأو

 لاوثملا اذهىلعو وهيل علاق سما هسألصفقهيلعمالك- |! ىقايسو فورعمربغىداذملا

 عومسميرعلل ب هذموهوا مقانع هماك- )| ضعسءافتك اهنا ليقهناف دياب هلصأن أن م م ماقام

 نءنوفتةكمذ لعفأ ىأ اف ىلبلوةيق لعفمالا ى_عىءانالا نولوةيقدريغو هن وست هاك-> مهمالك ىف

 مهنا ىيقحتلا ىلاحتلا لاقو ادءان نا ىلا ءوككيدحت|قدروو اهقو رح ص عسب :ةهاكلا

 ىأف اقتلاةؤ ىفامتاقمف و اهقو رح صعب ماين ريمعمةماكأافو رح صعب ٌنوقدكي

 تناكناوىزارلا هلافاكم امسكالهذو رحءامس 1 هنيمسأر همعراع نوكت ن نأ ني ساب لمت>قتققو

 هلوقك ةملكلا ضعنن ا 0 درعلا

 دحالاة 008 !|الا مها بحاصل 08 اهغلسال صراباهانمتناك

 لاؤوانههولاقام لصف اذهلوقأ5 ى را هلولزانملاىأ# :ناناف علاتعانملا س ردو هلوقواغارانمىأ

 دوو ملدي نأ عيدبلاءاملعلاة|كءاغتكالا ناءافتكالا عبق انتل بات ىف ىحاونلا هل ةناتهايدالا
 فتك الا ادم مميفنيلوقلادح ع رقلا لئساوو ف ىلءقداص دل اذهوهؤوذ ىلعم الكلا

 امتعونلا اذهولاو ةملكلا ضءبيءافتكالاى او درملاو ىأرحلا م ليبارمسىلاعت هلوقك ة
 لوقك ةدروثلاهيقاومزتلاو نورخاتملاع | رعشلاهنمرثكأو عيدملاب ادصأ نم نر زخالا ضعب هعرت>ا

 رهز طاس عيبرلا طسدقو 21 هاز ضورأ اوىحاصملاقي ىلاعت هللا هجر ينيمامدلا

 رسنودروىلا ج_سمقو * ىدغملا ضورلارك اينىلاعت
 ىلاعن هللا هجر رجح نبا لوقو اان ا رازوج

 ءاقملا هل ادتينفبيسكاى ع #* ىك لَه اللاق َّك 52 5 2 الا ل وقيف لعفتالا

 5ر11 « ام ىب داقرلاذ_ةفذم فرطلاو 2 1 . 0 / ع لكحفاع لل يال
 هطورش ىدانا ريغ مخرتلاز وحال هنأ ى عاوقفن اذاحنلا ناللاك- تا 0 0 0 0 1 لب نوع
 نماذهدعب نأز وحن ف كو سايعل ا هّمف هفااذ ةحاصفلارالثع هلاثمأو اذه هنوكيف هي ا,قةروكذملا 7 - 0

 ميركلانآر ةلاءإ_ةمىلعجر*< نأز وفك و ةحاصفلا دعنا اج سانا دا ةيعب :ديلاتانسحملا ا ا

 ارقلا قعقو امو رعشلا قرفتغ سيق دعم هرأ اولوعي نأالامهللاه_ةزوحالاهالم رودس اك ناو يعساو 0 :
 ميسا يي يي إ إ إ إ إ إ- إ ها-ا-ِإب-بِإ ب ب إب إإبِإبِِيِبإبِب ب بيبي سساااسااساستا_ا. ادهاشلوقن [نعكلذي

 ناسنالاناكامو(ناسنااب)هانعمىأ(سد) متاح أن ءاهاورام ىلعىأ .(سامع نبأ ن نعو)
 سيل

 لوالا نالا نمدوصقملاو ل كالادر هلامنالأ (ل ومي ءىلاهت هللا ىلصا د مدارأ) لاس: الادا رفأمومعلامسا



 نأ 0 ل ىأ( وهزرن رحب |هاوراك سايعنناىأ (لاقو)

 قا الوهوا<واتوأاح ثمدن ىأ(ىلا عد هلياءأ ام نماضيأ) هنعةحاط ىلأ ن ب اهاورام ىلع مسا نسا د ىأ (وهو)ةداعموأ ةفطاعمكحلا

 ىنلا ىلعىلا ء«نهللا تاؤص ضعي ىاطأ دقو مالعالا ى :ءعالفاصوالا ار

 0١! هنا>.سةاصوأن يب قرقلا عمامملاةمأ و محرلاو فورلاك سو هيلع ىلاعت هللا لص

 هيلا راشأىذلاوهورم رتل لية نم سلوا ميقو ىلاءامياةماكن مفرح مسا رك ذ نموه لب هنم سيل
 امةراشاا 5 .امعذل اجت لفو هل صرع ن نهرا لو ىرد_صيؤ ةلاحامهناقهرظن اف ن ورمسعملا
 ربرح نبا هج رخ أىلاعت هللا هجر ىطويسلاالاق (ىل عت هللا ءامسأ نم مسقوه ليقو) هب عد, :0ناوهيلا
 ةيب رعلا عيدهم نب مهازإا قحساوبأ (جاحزلالاةو) هنمسقملا ىععمسقلاوهعمر قم مسةلا فرحو

 تسهنسد| دغس ىفوت نيدلا فان" ”مناكو روهث مهرس تول وللا ف ئاصتلا بحاص بدالا ىف مامالا
 دمار ,هانعم ليق) للاب حاص حاحإلا سني هيلاو نين امثلاهنس غلب دقوةثا تدل وةرمعىدحاوأ

 هيلعىلاعت هللا ىل_صد#م ناسنالاو لج رلابدا رااوهل اعني سل دآنيست( ناسا ناو لح رابليقو

 لعج وارريدقتو هل *مىلعلب رتتلا لع نت الدسك ت انتا اكِناو عوتلاّةدا راامأواضأ مو
 ناسا ىموهدج لمت اللينك لأ مصأ مرق ذا هيلع درا ءلعراهتشال سد ولا

 نال «نآىلاح اةعالذ 5 كد زيدا ةلقلا وه لو وأاماعلعجو لقت مث هعضولصأق ل>رو

 ىىقيبلاهاور ”(ةيفنحلا نالاقو) جاحزلا ملاك اامدمشت هل اا مد: ىناعملا هذه ضعي
 هفءىلاعتهللاىذر بلاط ىنأ نب ىبعنب_:هونلا رمأ نددت دبع رأوهت فاما ئاوتوملا لئال
 ءاجوخأ ملظءماماوهوأ هممءىلاعتهللا ىذر نيطيسسلا ن عازم ع ابيل هتدسنب رهخشاو همأةيفناو

 نينامه:_سىفةنيدم ا. ىفوتو هنعىلاعتهللا ىذر رعةفالخ نمايقب ني ةنسل داوامهربغو ناخيشلا
 رئال موهو راوتلا قتل صمت جلرتو وقنا ف ناهرك ايس مان[ ةورهشالا ىلع

 افئاورماك ةلطساوبوأ ءادنباداءضو هنالاد_هءانعمىأ (دهان س) مهمءىلاعت هللا ىضرنيعنأتلا
 ىأ (مسقسا) هيلع مالك !امدقت( رابحالا بعك نعو)هقرطددعت وهل“ قنا. مدقت ناود د

 ل (ماحول سرالاساسلاىلت الل سل هن ةغلاسوأ هلهنمضتلامسقهلعح وأ هنهسقم

 هناتكو همسابمللا مسقأةيغنلا نبا مالك لق قسهاوملا قوةفلا لا تالا مم>الا يفق هرمسقملا نيم

 دا رهاوامهتدي ؛قرغلا ىف مالك ىلاعت هللا هجر ىلمهسللو ىعمنانر |ةةهةنسلاو ماعلاواهارتسةدئاؤهيقو

 در دارملاوأ كلفلاةكرر ادعم نامزلا نال ءاو الاوز تا تس ايت عدلا اعولارادةع

 كلفلاةكرحرادقمنام 0 رلا ىفانيو رصحلا ىضتقب الف ارا ةيابتلا دعوت رثكلا
 ءأسأ | ىلههشرعناكوىلا ال شرعلا ملفعالا كامل انالاذهدربال
 قل نألبق اهلك ىنثال ل اريداةمىلاعت هللا ستك سو هيلع ىلا عت هللا ىلص 7 اوقىفبرعلا نميز لامك
 الف ميدسقىلاعتهللا مالك ن الا ضي لكشم هنا لست ةهنامثرظ:هيفوةنس فلأن يسم ضرالآوءامسلا

 انو حوالاوأب اك |١ ماى هزريأدا ارملانا,بسيجأو 0 ثدحمام_يهقلاخوة دعبالو هبيقةي 6 9

 ناينكمأمتايارراءذه ل ثمن نأ :نأىوالا لات ىفاجتلا هيضتربإوتانئاكلاعيجهيفبوتكملا
 ةةلعتمدر وكذملاةيلبقلا ليقوداهتجالاب كرددالو ىأر لالا الر ئمذأ لاعتمتاىلا مل ء ]رت تدك
 |هعامسارهقلعتو ة كد د رعشالا دعه. اعلديامشادحا لب ؛مدقلا ىسقنلا ءانعمدار لا سيلو ماسقالاب

 ]رع ةفالخن هأ 5 نر ا جرخأ دهرهغو نافعنب ناهدع

 هل هدو
 لاقو) هريغو لسوهيلع

 نجا ءارغ (جلعزلا
 ةم-س ىوحتلا مهارنا

 تامهتءنصل جاحْزلاىلا

 ةادغب ثا الورشة
 ىأ (دهتاب هانعمليق)

 قيساك ءاهالا قي رطب

 لءةو)هريغو ديسابف

 كديمسلا را
 ديعسو نسما نعىور
 ةغلاجما لتاقموريبج نبا
 نومحس مهنا قده , كدشلدح

 ليقو) نيس ناسنالا
 كى ل ,(ناسن :اأ

 نبانعوفاثكلاهاور
 هسا لعساعع

 ريغضصتلاب نيسينااب

 5و ل ل
 نبان-عو) هءادنلا

 ىويبلاهاوراك (ةيقنحما
 نبد_عوهو هلئالدوؤ

 همست بلاط أن د ىلع

 ل ٠ هلو ى هوهمأ ىل |

 مما سبق نب رفعت

 را ىبايابسنم

 رايك سسوهواهبرهتشاو
 رعيىلعل_+د نيعباثلا

 مسسو ياطلا نسب إ

 تالي واتلادحابىأ (د ماب س

 رهاظلا (ماعىلابضرالاوءامسلا قل نأ ل .ةهيل جوز عملاعتهللامسقأسق سير رايحالا بعك ىأ بعك نعو) هع ا !|

 لع ىلاعب هللا لص مب ركلا هلوسرب مق ىلاعت وهنأ >.سهناوه هيد وصعملان اودي دحال االديدعتل |نءةحراخلا ةرثكلاةيدا رملانأ

 مدقل اهمالك ىقلسو



 ارامصاهرك ذامت_ءباراهطاى أ( أعب لاق 6 نيلسرملاز 00 اداب مقارب 21 نادارأهن 0 ة(نياسرملان اأكنادأب

 ىاخلق سوك يل عىل اعت هللا ىلصهب تا سلا عد اجا لك نيلسرلا نا كنا 1 4 انآ رةلاو) اديب اتهماسقا دعب اديك انو

 سو كد م ريشلادحور عادب ا دنع ماعى هلا تانئاكلا

 نال تص ماسلا او
 هلبأ مالك ناريمان

 هناقص نمةةصدمالاكو

 ناصر الق ةعدقلا

 ندعممذدق قركذ»

 اراد_ةم صرالا اخ

 ثد_عاهتاخنالا يعم

 فع.ضت نا فوالاك
 نع ةدراولاتاءاورلا

 ناو نكمأاما ذهب بعك
 لرييلقهذ:ءكللذعص

 هناحس هللا ىلا ةملع

 بعك لوقيالذاىلاعتو

 سلو فدقوتنالا اذه
 داهتةجالاب كردي امج كلذ

 ناةسيفوىبتاىأرلاو
 نس ع لقش ن ثامعك

 ةاماعلاوةقلاسلات ّكإا

 هقحى لات: الفةضأملا

 فيقوتب الالوقال هنا

 صتخم محلا اذهزاق
 ةيورملا ةفوقوملالاوقالاب
 كار تا
 مف سدل ن ا

 هللا ىلص هريغ نعةنأو َر

 مهف و5 هو وهيلعىلاعت

 م-هعوقرت مح لمايح

 لوصأ لح ررةموهاك
 اودع ل ىت>ثيدحلا

 نمصاعلانبو رد

 فدق ةونلاب الا لوقبال

 ناك نمامذا طوفحلاحوللا ىأب انك ! امآقدزرب ١ هناهيدارملا نا,باكدقو فيعضا اوعمحصا الوقل انس ق قرقأ 6

 فاااق ءاظم صدقا اكةناع كى لاومث

 لاك الاه .ةفوتنوتاةعئاذ مىاحنملاو دعا دعم عدتتمالا 7 ١

 م ا ل و

 9 اع 0 'راثداح اعلان وك وهعاقدناتق د 6 رق روحوم نامزلا

 ىذلا مودعلاب ازالا مالك. !!ىاعتزوج نم مهنمناعم عساووهو ل.وأتل بابن مىلخديهب لقي لن هو
 درك دق ؛ ثيحلبقم لا لبقىغاسلانامزلاكلوةىحلا ىرت لآ هتيلزأ .ماستالا أ :القدحو يس

 شك وهو ثيدحلا قدر واذهلثملوتأ هسفنا ةيفرطوأنامز نامزلل ىأ كلاس :رطةالهمدقت ناد

 مالسل وداعلا اعد 3 :المهيلععلطاهنادا راند هاظوهوهلب وات نمد ؛الو قلب الديقن ءطلاق

 مدقت د رحم وىلعالا" الااىفهردقمظعر اهظاهنداف ال انه سانملاوهوامعدتوأرادقملا اذ_مامهلبق

 اري سقت داب , هلوق سدل (نيلسرل درط !ناكناد#ا)رب ريد-:ؤف ةراعم ا ب :ءملانام هّرلا ىضتقيال س رعلا

 وهىذلانيلسرملاز 1ك ارك ذاذلوهيمسقاهللا نأ نم 0 بسام ربح زال نيد

 مزاب ىح نامي ستلاردةعتاو عمنا كر ها وهليمدا رااحيضوتمسقلا باوج

 نالاتو فاك لا قدنحرصأك هاد !اءابأا وهو باوج ىلع فظءريسم نمنيهدق اع ءاع
 نلراتت وو كقال ةفطاعواولاودح اوس هقلاود_هاشعمالا عم مس:القوذلا سب ءودهر ع ةبرعلا

 دحاو ىس لعدن م نب «مسق اه خمؤلك نال ةمان هب رسام نم مل لا نمي ناكددم» اذاؤةلج -مسعلا نابهريج ول

 هللا هج ر 2 لرب مو سدا هيفوامهد_>[فذ 95 فيو وهو نب وأ وعامدجا وفطعأ ا|ىذدقيف

 زاوجىلاةراشانوكينامهضءدزوجوهيفوهامم س دلهنالوروسلا مسا هوك كر هسافملاةدقب قاع

 (نياسرملا ناك :ا مكس كلان آر ةلاولاتم م ,ولاتاكفنلاخعوهوديكاتلاو يظعتلاةدازا .ىعلا دلعت

 اذ_هناىلعهرستت هيا' ل رقلاو س لاق ىأ ىلاعت هللا هجر ف نصملا مالك ن هاذه

 هجوالةاحألا مالك ف لاخناو اضيأس عكداموهوردقملوالاباوجوهءاوجروك دملاو لقفسمرسق

 ريمضلا(هنا) رخااهوجوهيفنالهرربعوا ذبل يقنا ىأةددلا ةامهملالادلارع كي (ردق ناف) هل

 ممسو 4 بلعملاعت هللاىلصهئامسا نإ هناورخآ ىلاردةنافرمامتذرعاذا ىأةحيضةءافل اونيسل

 القع هلامثحال ارمالا سن ىف كلذ هدد رأوأ تمت ىعكحعصو كمو بعك ن ءهئعمسأيك )م 2ةهنا صو

 سد :ىلديقو م.قلاف ىأ(هيفناك) لوقاسبباو+و ةيطرشى مهىلد كلل تسلردق اف لوقف ناو

 نه( مدقتام م طعتلان مز رك رو اا ا اا قو

 5 هللا اأو رمام طظعنلا « ند ابا ,مسقلانا هلع دروأو كرمعل هأوقب مدنقلا

 لكنا 11 هلل اوك ىسنةئاكو عملا ىلتعتلا ن ممد# مدار اق هنايح سمعي لوهريسغ

 ريغ درب لهنالرح ا ل_مىف هناال صفاملا عزمت بوصخموهقأذ- ه ىلعوهد_:ءماظعلا فاددحا ْ

 خود ورح قطع (ه- عرش رح ال مسقلا فطع مقا اهيقدكو 0539 وز ثحهقواذود_هالاهنباةظفل

 هسبق ريمصو ماسقالا ىب ع هقلاو مده لع هنأ ىلع ب وصتم مسقل اودك و 5 لسعءاف

 يلحتا ناهربلا هلاقأك اه ردك وماما عفو دملارخ ح ”الاو انقللا ف فو رظم ى *هملاق مظنللوأن يلا ©

 قو
 (هيفحصو سو هيلعىلاعت هللا لص هثامس | نم )سد ىأ(هنازد درة خسن فو ضرفىأ(ردق ناف) ف نصا الاد مثهيف بوتكموهوالا

 و01 احنا لصوربع دج ءايجع ميقااميلاعنهننا نا نميعأ ( مدنا ظعتل ا نم .ةناك) | ص ءأاكأ( مسقهنا)لوقلا ف ىا

 ىلع ىأ(هياع)حر هلاروك ةملاوهورسكل ازرو>وست تفلاب(رخ* الا مقلا فاطع)زومرلاردقملا نمداغتسملاىأ(مسقلا هيفدكو يو



 | ع

 0 وفطعلاه_:مردام؟ !اوواولابهرامسةمهدسعب كذا ىلا ىرقصلا ع اج 0

 لوالاو هريغ ىلع اماطعهءمسقملاناكوأ هلثمولت مسقلا الودف ةطاعواولا ن نكدملالاو هلّمم ىلع فوطءموهق|

 مدس ني سا نا ىلع ىزءمدل- *ملوالاىلعنا ا -خاومةرأب ءأاذ قوسسنأ ون -س>- أ

 ناكولو_ءللعهفطعورخ ” الاه مسةملارك ذدك هء لوقت ناهحوأ !اف مق الدب ا وافيكو 5

 مسقلانوكينال «هل-ةمنمردص» نا ىجشالاماذهلب 5 هئيهس | لك-5 ىللوأىطءااكلذو امسق

 ني : و لطاب ن ت>هنا معز ىذلا ىدان ما ىلع مسقلا مطعءو طقاسهضارت_ءافرهاظدب مسقملا عع

 ان ىءمالفهلادك ث مناك اض.[لوالاةِ .مسق ضر -ظدةوةفطاعواولا تناك نافدرح قاث || ةممسق

 رايث+ءاهد وىلعهنايبهعبل ادهش ىعع سا نال ة:الىلاعت هللا هجر مدا نا ةحر صوتو اضل

 فطعلايةيمسقلا ىلع لالدة_ساورخ آىلا دك وه اوقنام_هونضصرت_ءملاودمق5-94 لا

 دسافهياعهدو- وفقوُش اع ئدلا ىلءلالدةسالا وامسةناكاذ ان اةقح:ءاسءاأوهو كا
 هاندا ىءكناكنا و) هلوقهتاقام للءكلدباموهيفاصعلا هإتعرقامهذهلثم كولا املاَقف

 وهوعادنلا ىب_غباسلة منيب ناكناىأ (هيادهبةداهشلاو الاسر قيقحةلهدعب خآ .ق:أح دقق

 امنوكيالفهياء لزم انآر ةلابوخ امسقم ا كك ا ىقىأه قو رماكربد- ة7نوددوأ أبرد: 0

 قوية و هميظعت نهدي المنا كانها بان. هنك ٠١ نييماخما قم ذلان ىاعت عن ك0
 طارص ىلع ىلاعت هلو_ةبهريغوهسفنىف هتيادوبةداه-ثلاو نيلسرملان 1كنا ىلاعت هلوقبكلذ
 ةةقغادتلا سر ى_عم؟هنال4ي مسالا اوم اللاو ناهيلعلادلااهقةوهئااسرهملع منقل 2

 هحولااذ- هى عهلاتدبملاقت مقسما هرطلاو ةلاسرلا نعم حيضوتل ا ءامئافدكو لا م.ةلاو

 لادلا علا س وهوهمساناساةمامسقهللامسقاىأ(همسايملاغت هللامسقأ) ام-قسانوكوهو
 همسايمس.ةلانمزهلاوهلاو لاقل هنادبوأهبمسق ا لوقي نا رهاظاا نال لةأك هيقفدعبالو هناذىلع

 ل وهو همساداربامدا ر ااوأامحةم مسالا ظول ناكاذا ىدمش اءاهناذ ىلءلارإا معلا نيس وهو

 ندةبث ءالراحلاةداعارب_غن مروره ارمضلا ىلءالهم_سا ىلع فطظعر 2ا(هاتكوأ 1

 هوس هلل 1 ؛اماو ني عم 0 هاك !|ىلا جايشحالاو ح عصقالاه هل ادع

 رئامضلارا ثناورهاظلاةفلاذك ن 4 4-- قال هلال مسوهيل ءىلا 2: هللا ىل صين ناريمضلاواغت 1

 نارمسكي ( هدا. بعىلا هيحوب نيل رمل نلهنا)هر ,ك د5 رماك همسايددأ+ . لهنا نمرعام ىفانسالءادنل | ىلعو

 رك ذاذل ءىوغللا هانععلاسرالاو كنا ل-ةرملا زاد هرخآىاهناالثاةىأ ى-عملا ةياك 4 اولوةلاريدقتا
 ىلعو )ليت مى ءاليفاا !ةظحالمدرد#و ٍءدن رحل | ىلع عرشلا» اذععوأ ه«_صرصختل دعب ولا

 ةراش ١ واولادازو ةيليلعت ىهوادي>ولاامدار-لاناوقدر طال رأس (هناميان نم رط

 مسقلاؤةقير اكل هىلعل_سرأ نم ىأنيلسرملابلعتمالهسيلع مسقفدوضةمنانر كانا

 هللا ىل_صهناوهوداومأال هئادسدا يشااو هن لاسر نرعأ ىلع لاسرالان أ هل .5 لاقأك نسرعأ ىل اعا

 ناواذ_هنه سدرقةنالل.ةكلاحالو مقدمة رطىلءىدهملوسر سو هيلع ءىلاعت

 نءلودعالوه- هفجباحو عالق ٍِط .ىأ) اا ماوعشوأ !دهنالدصقلاىؤ ذا ءالادمةهلعجنأك

 1 5نامالا نم معا أاذ_هومقت تنلأ قل رسطالا مق د ةفف خا ءالانوك سو رو هلا حاشي :ىأ (ىقحلا

 ىلا لودعالوهف د وقد ملط ىعملان ا ىلعءايلاديدش :ولوالا ىلع ناثريسقت |

 ىلوقا: هت كذتدقوز احناورهاظالوةءاورأل فلا جاحوعألا مدعلريسقت هرخآ
 جاحلالا كارو هلا 2 مزمل يلق ةرشعلا ند س> | نم |

 واولا روك مسقلا كلذ

 ةدك وموأةفطاعةءناثلا

 (ناكناو) هيلاانرشأاك
 ى-عك) نسا ع وة ىأ
 دارماس يلو ىع (ءادناا

 ناوءام_الا نم هنأهب
 ىدانملا ندع سل ناك

 (هيفرخآ مسقءاحدقف)

 ههجو سيلرخأ مسقىأ
 دعبىأ(هدعب)رهظيامم
 (هتلاسر قيقحتل) هثادن

 نيلسرملا نا كنا هلوقب ىأ

 ىلصهنا ده داهشلاو)

 ) ملسو هيلع ىلاعتهللا

 طارص ىلعلاو ثدحىأ

 ىلاعت هللا مسقأ) ميق سم
 لولا ىلع ءاذي ىأ (همسأب

 (هناثكو) سيفلوالا
 نآرسقلاو هلوةفىأ
 نيلسرملا ن ناهنام« لا

 ىلعو هدابعىلاهسيحتو

 (هناميأ ن نمميةثسمطا رص

 هناقبالسجو لاىأ

 لاعأ لاك الوضتقملاو |

 ىعمى :ءب(ىأ) هناكرأ

 نمهنا ميم سم طارص

 قيرطىلع) نيئباثلا

 ىأ (هسيف جام وعاال

 طارقالا فرطىل المال

 هيدشت نمط ر ةكلاو

 ردقو هحوليطعتو

 )ى و4“ !نع لود ءالو) ||“

 ثباثلا م-41نعىأ
 نءوأقد_صاادح ولاب

 هناحم_سهدلال وصولا

 ىلعلوطدخلاو ىلاعتو |



 ىنا دقو: امالثونم-سهنو ىدحاةنس وون ىرقملارقملاىدادغرلا ىلص ومادايز ن يدهم نب نسحلا نيدهم ركب وبأ(شاقنلالاقز

اسرلابمالسا اوةالصلا مهيلعهئايدنأ نمدحالملاعت هّللام_ةيل) هثيدحةداور ىفاونءطدقو ىفادلاو رعوأ هيلع
 نآرقلاىأ(هناتك ىفةل

 صيصختلااذهىفوىأ (هيفو) ل-وهيلعىلاعت هسا لص( هلالا) هناك سدح هيدارب ١ نا نادعسالو هءاطخرئاس شاقنلا !ءمدعل

 7 . - .٠

 (هديدعب و هميظعت نم)

 ىلاعت هللا ىلص هعركت ىأ

 نمليوان ىلع] لو هيلع
 هنأ) نسلق ىأ (لاق
 ىذلا ىأ (هيفامديساب

 ىذلا ميخغتلا ةياغنمهيف
 قاطن هناي نعرزدعل

 ىلصلاقدقو)م ياك: ا

 انأ ل-_سو هماعىلاعت هللا
 ) رخفالومدآ دل ودرس

 |[ و ىلنادتملا لاق

 ثدحلااذهىكّتا اورلا

 مول مدادلو هيكنأتا

 مسمهاوراذكهو ةمايقلا

 عماجلافوتاقىذمرتلاو
 مدآدل وديسانأ ريخ_صأ ١

 نمل اوأوة-مايقل | مون

 لوأوريسقلا هنعق كنب

 هاور عفش «لوأو عفاش

 ىلأ نءدوادوبأو ملسم

 دس اور وةربر-ه
 نعهجام نياو ىذهرثلاو
 ديسانأ هظفلودعسىلأ

 ةايقلا مول مدآدإو

 دا ءاولىدسورخفالو

 دموي ىذ نمامورخفالو

 تحال[ ا وسن دك مدآ

 ق-ثنتنملوأانأو ىلاول
 اناد رخفالو ضرالا هد

 عفثملوأو عفاشلوأ

 ناكشالو ىبتنار قالو

 ىعملاوةاو.قمةقثل اًةدارز

 في رمل ةغللا قديسل | مثربعي الا مهقوفاعك لبا ذه رخفال ىعلاوأىرةمعتباثي دك لب ىماقملاراختفا هل ودل

عل ارسكب ليعفو هور ا قهموق قاقىذلا
 وهو دوس داس نمنم

 جاحوءاهف سدا قب رطىأ 3 مهقفلخ ند جوملا رخسسلو

 م-مىلأن عكو ررمسعملا ىرقملا ىدا دغرلا ىبص ولادجأن بن سك !نيد#ركب وباوه(سشاقنلالاق)

 ناكناواهيةكلذي ريك_:أالوملفءتأالىأىدنعايندلا قرخفالى؟لوةرقنءالاقو ري#الا نا هلاقأك
 (مةسايقلامويمدآد لود. سانأ ا .مخمتاياور ثيدكااذ_هىفو ةرختالاوايتدلا فريك الارْشفلا هل

 َْق مو هيلعىلاعت هسا ىلص هل ىثالخلا ع.مجءاخَتلا ىلا ةراشا همخىفاحتلا لاةىذ هرتلاو م-مهاور

 زاوجىلعةلالدد_.ثومويلاك للا ن-!ىلاعت هّللالاتاكو هو اين دلا ىفاك عزان ريغ نممويلا كلذ

2 

صاخلاو ماو سدص هريظن ونود مدبلاهيلعىذلا دمدعملا
 نال

 اهب اسوان مديسا.ة "الا ىفد ١ رملا نايل اوةالادّصاع - دحلا اذب.ت [فنصملا



 برعلا مالك ىفعداشد كة ةيفانلا لاخدا(دلبلا اذهب لحتنأودلبلا|ذهبمسقأالإ) هناطلس .زعوهناشمظعىأ (هلالجلجلاقو)

 ديزماراهظا مال_اوةالصلاةيلع هلوسرلوا<هد_يقو مارح ادلبلابمسق| ىلا هتوهن احسن ىعملاؤ بدال |ءاماعدنع غاسو

 ليف هل وقب ف نصا هنعربعامدمقب اوه هم. نفمرامءارونعملا اذهوهلهأف رش ناكل رشناباراعشاو هلضق
 هيف نكست ملاذا نم دف ال. تس ل م ب م م سا سسسسسم
 ةسم 0 مل سوهياعملاعت هللا ىل_دهياع ب جاو هنا ليقدقوىلاعتهّللا عنب ثدحتلاد_صقاذاهسفنءرملا حدم

 نعلوقلااذهىأ( ىكم ىلص هيدايس قاننال اهو ثدحفٌكءرةمعئبامأو ىلاعتهللالاقا ذإو هةحىف بكام ه-5مأ غيلبتا

 هاندن وءانر رقاكومهضعب ريك |نممهودياعسارتحارخفالو هاوقوىلا<ت هللا ىوساموةك الما ىلع سوه_لعىلاعت هللا

 ىمحجم ةعدواي4 اب وص هب اهدسفمري_غلرابدد ق_سف هوك دحىلع

 ةثالث ىلع سارتحالا ناو هيف مالاكسلا ةبطخملا ىفرعو مممتْتلا ودارطتنسالا قب رط ىلعر وك ذمه
 رهاظلاةماؤاو مسقلل ةيقانالىنء دام اذن لحتت | ودلبلا ادم 5[ الىلاعت هللا لاو ماسقا

 ىلاراشأ 5 ىلاعتهننااه_ىرسةكمدلملا وهف هاولحاماظعتساهب لح تنأول-ة:1و رمضملا ماعم

 اذا لاةولود:ههح و رك هرمسقلا مدعنا ىلا ةراش |هّدج رتحمد27 ىلاعت هللا هجر حم نكح م

 دلبلا اذهو ىلاعت هلوةينعتلا و وسيف مسقلانا :ىلاءامياهيقو رصخاو عضوأ ناكتج رخ
 ملسوهياعىل عت هللا ىلص ناك اذاف ىنهعامبيفدلملا تناكاذا نمتم"الا ني ىفانتالفهيق هنوكلل نيمالا
 ليقاك هلها,ن اك. فرشنالاب.ماسقالاب ةَقيقح ىهفاببق

 ارابدلا نكس نمسح نكلو * ىاقنفغشراردلا محامو
 ىلععأذي مسقريغت هاوقأو [هرهسغب م-ةًأودلءاابمسقاالىأرخ آىلادإدو هأوق نمهدعبام عمم ظن هوهو

 هتمظعاهءم-ةءاممرك ذبامناكناوه-يلعمسقملاو مسقلاةلال4ا اذ مسقاالوأ هيلعىذلا باحسنا
 بهذ[ مهدنءهناحجرل هج ولا !ذهمدقو ماظتنالا مل عمهودل هجوالق هذعمسقلا نامل مظعن هيفق

 اوغاش داو دوصقملا ىن_عللارظنامتداب ز هنمقاىأ ةدئازالل قو ىل عت هربا دجر مامالا هيلا

 هنامامالاّلوقعفدناف ىن_هملالصاريس ةبالاهفدح ناك ناوهندستوهنب وقتو مالاك.لادبك اتاهتدافال
 هدئاز ىناالن عمن ارق | ىلءداماعالا مدع همْزابب وايفنتايثالا لع م هومو ماظتنالان هعنام

 دئاز هنا هل ثم ىلع قلطيالهناىلا ني رمسفملاوةا>ذلا صعب بهذواض أهريغدازتدةواريستك م سقلا مم

 مامالا ىف مسر هنأ :دب ويف ملل |ثعمش اوانا اوفذ_>فانأال قون سح مالكو هوةإ_صاردات لاق لب

 ةلج(هيقتاءفامثال ل>وألال->د# انهت :ًاو)ءادتبالا مالب مسقالاذاث رق هناوفلأالب

 نوكيلام.ملك ىلعو أ لحلا ىنعمىفوأ ىنلاوتامئالاب هن الاهذهىف(نيريسفتلا ىلع) ىنماذهو ةيلاح
 رسكلابلحامهتموسالاو ناكلابةماقالا ىنعع وةمرحلاد_ض نوكيف ناعمه ل_>وديفأ مالكلا
 نييذعملا ن ملك ىلاو لعك اردصمو صقنك ةف_صو عذجك امسان وكي لعقو مقمو رئاح ىنعفلالحو

 فاوأىد_:ءكتماظعو كفرش اهب مقمتنأوةدابلاوذ_مبمسقا ىنءملاقنن رسفملا صعيب هذانه

 هإدةيصوصخوهوأ|متمرح خسنل اع اذ_هوهريغو لتقل !نمةدلملاهذ_هىفكريغل لح لامك تلإح

 رمسفوأ هرهاظ ىلع لجعا هيل مارحت ادحسملادنعمهومتاةنالو ل_جوزعهللال وقل !سوهيلعهللا ىلص

 ا هلوق نمناخشلاهاو رام اها واه ممعهللا ىذر سا عنيا دنع ةمككمدي 5 الادل_هو مرا

 دال لة لو ضرالاوتاومسا اقاخ مونةكم مرح ىلاعت هللا نأ حفل مو سو هيلع هللا لص

 هأانقو ةمايقلامو ىلا امارح تداعمم راسب نكد كا تأ انكاو ىدعدالو ىلعق

 هلاوام عفدناءانر رحو
 اذ_-هنانم ىنادنملا

 00 هاك> ىذلا

 ىل-عهلي زم مقتل

 سكسع هنال هن ؟ الا
 نا ىرتالا اهأضتةم
 ىلا-عت هلوق ن-مواولا

 لالا واو ل-> تناو
 ّ وكيف كلذك تن اك اذاو

 ادهم قالة الا ىنعم

 وهودبك تنكاذاداماا

 ا؛او ىم لاقامدص
 نا ةد الالواثت

 ىأ اهيفةدئازال نوكمت
 تناآودلبلااذ_ممسقا
 ىلاوه.5نكاسهي ىل>

 ىبمتن احزاب هذاذه
 ان هانم لكفاو

 ةليا لاو ضارتعالا
 (ةدئارال ليقو) هأوقي

 هدارعن اق كلذك سداو

 مدع رب لع ىلع مق بم

 دهام لانماض:أالددانز

 مدقت ءالك درا نا
 3 رمالا سدل ىجعملاو

 مسقاو م هو نممهوت
 مسقأل تانناا هدد

 0 ةءارقودد دو

 نودب مقالك مدنلا

 (كلل الحد ئابهيشناوهنمقاىأ)لاقاذلو اضإأال هد ايزل وقل ا ىلءلح ىنعمىف ةرباغملا هدارعن وكي نا نكمل زنتلا ىلعو فلالا
 نيكرشملا ضعد لة نمئأ(هيف تاعفامللا ل >وأ) كلاصلاخ هنوك لاحلال_>ه.تنأىنءملاومارحاريغب مرحلا لوخد نمىأ
 دال لكتالو ىلءةدحال ل ل ص رالاوتاومسلا قام وىلاعتهللااهمرخةكم نا ا -وهيلع ىلا ءت هللا ىلص لاو ثيح حدقلا ماع
 للا ينعم و نرسل نماوقل | ىلع ىأ (نيريسفتلا ىلع) سمالاباهةمرحك مويل اهتم تداعمثراهن نءةعاسىلت احا او يدعب



 نموأ لولا نمهنا

 اهنوكىريسفتاللالحلا
 هركذاك ةسيفأنو ةدئاز
 دئعدلبل ابداركاو) ىحتدلا
 | روهشملاو هو( مءالؤه

 لاقو) رو_مملادنع
 (ىلد ىأ ىط_اولا
 (كل)ف لح اكوالا ناك
 ىو ربىزاجلا لاقو

 ىأ(كن اكىهنف رشىذل ا

 : هيف)كمءاقاو كنوك

 اممم رسب وايح

145 
 2 سوسممم

 هياعىلاعت هللا لصهصئاصخ نمل طة نياك مرحلا ىلا اك نم لت قب هرمأو مل-_سوهيلعىلاعت هللا ىلص ا
 نوكيفةمرحلا ىلع لدي تا>ا هاوةنانخسنلا باك ىفىربع ل ا هيلَعدر واو فاسلا نع ىو راك ملسو ١

 ىلاعت هللا هجر ةفين>ودألاةهنوعناملا عمةحابثساا مال ةصخر نوكيفرمتسال ناكوأوا خس
 رخأتاناابو مهوقدجو ثيحنيك رمثملااواتقا ىلاعت هاوق ةخو_سفنم ىهئاحضلاو ةداّتقلاقو

 ىفادلا لاق هيو ص ودخل اب هد ردا همك لمادالو ملسوهيا ءىلاعتهّللا لص هل عقبك «عواهان ءمىف م

 ابيفلعفت وافدوع:سفا,ممتلوج رخأناىأ مل سويا عىلاعت هيلا ىل_ص هإةيل ست ةي"الا ىفو ىسبتنا

 ىلءراط امم« لك وأهثافتنا لع ىفاثلاو مسقلا تو رب -ةنىلعلوالاو رهن ابدعوو مشن و ديرتام

 نولحةس ى» ااوأارميةممرعرب-غىأ لدا تن |و ىبعملا ل ةذرخأ ريساف# ه-دكو كو ريسيفتلا

 مسقلا مدع ةل_عىلاةراشاوأه.اعىرحامم تبيجحعت و4-ةمد] تدش وهوا ممكِحارخاوكءاذنا

 نيهجولاىلعهؤارحازوحت ءنايفانئ فج ورا دعب مسقلا مدع ى ذة احلا نا ضارتعالا عفدناف
 مالك تسانال هناالا كلمستلا جني ذة ذي> هنأف لاح تنأوأ لحةسمت ناو مسقأ ال ىعملا ل-بقو

 قايامىلعىأةيكمةر وسلاهذ_هتلقنات الط ةلا لاقو له-_برمأو هدىلاعت هللاهجر فىيصملا

 عمل فيك.فةنيدملاةرجهرخ ؟ىئترك ذىتااةىقاولاو لالا نع :رايخأدلبلا اذ_مملل->-تنأو
 مسماوتيمّ نا ىلاعت هلوقك القت سم ىن_ءملاولاحال ظوالا نوكرد-5 هنانسء+ اون رعالا نيب

 ةضرتعم ةل-4 لاش. ناالااهلماعو لاحلا ىنمز فال_ةا همزا_هناباذهلك-ثتساو نوتيم
 لدي اي ىضالااللال | ازمه ىةلا لبق ملا لب زن ةطساوب ةغلابمهيف ادعو نمضددو ةيلاحال
 هيكل دعب سو هيلعىلاعت هللا ىل_ص هاش مل عىلا ةراشا هيفو لق هيفهةلعفامثلل لحوأ هلوقه-ه ع

 دلبلا دارااو هيقسسأ -كمهقرشن اوف مشان اكسملا نانم مهو اماعقد هناكم مظ ع ىلع

 هروهثهةنيدم ةطساواةبسن ىطساولالاقو ىتايساك اهريغليقو ةكم نيرسغملا ءالؤهدنع
 نيردعل اوةثامالعلادعد وزو دين لا بدك نيوهو ىدوم نب رك وأ ىلاعت هللابقراعلا مامالاو هو

 ٌكةكرببوايح هيفكناكعم_ةفرش ىذلادابلا اذ_مبكل فلك ىأ) ةيفوصلاوءاملعل اهلج نموهو
 ءايلابئرةولو تقم فهطيضاذك ءافوةروسكممالاهيلتهل ههمءاحوة->وةفمنونب فلن (اتيم

 نالدمظعل انونو-:!اهذسهىم_وىلاعت هلناوهل اح لك ىلع غال العافو اًضأ حصةيمددلا :

 تاعاج ةلزنئهدعل اميظعتهريغهيلعاهةلطيواب ملكتي مظعلان الا نحن كر يغلا عمماك-لل اولصأ .
 اما ىلا عت هللا نا هناد رغم ىفبغارلالاقاذلومهنءوهنعىنكفدارأ اذاهتمدخ ىفاعابتا هل رالوأت ريثكأ||

 ركذلاانلزننكانا ىلاعت هاوةك مال لاو ةالصلا مبيلعهتك_ئالمةطساوب هلعفياميفهمالك فاهدر وب
 ءاملع ىفأ هيو هلانل امعتسازو_الفددعتلاهمابالعامسسلا ىلعروصةمدنأ ليهسألاح رشفو |

 هاوق ىف ىرصملاة ثان نبادب فر-ظتامت رك ذت ةمظعاا نون ىلع وانه ةبرغلاذ_ةنيح والاف ةيفنحلا
 ههظعلا نوني نك بجا < ىديدك د2 هماك,هفألو رظانبهزغأ ْ

 تراصابيق هلو هناله» رشنف كميظعت ل>الوكإ>الكالذ ءالص>ىأكناكمعهتفرش ىذلا هلوقو :

 نمّلسو هيا علا: هللا ىلهميظعت ىف لخدا مسقلا|ذهنا أولا دقو نيدالا عنو ىحولل اطءهيمو امرح ا

 نه«تغابدقهللالو سراب سأوتنأىلإب هلوقيهنعىلاعتهّللا ىذررعهيلاراشأأك هناك وهناذب مقلا

 ردصمهيفئلول-وٌَكنوك ىنءعكناكمودللااذربمسقأاللاقفكيمدق نارتبمسقأن !هدنعةليضفلا

 اّمممو ايح ككرب 5 كناكع ةئمدصألا لاقولو هباوح رضاك لمعت مناكم مساناكولو :

 نئغت هلالي ناو ةقيقد ارحم هر و.ةىقءايحا مالسلا مييلعع ا دنالا نال ىلوأ ناك 1



 اذهلبانفداهنعدعد ناواثا# هناك بابيلا لص. وايحا ريقهناكمئاهق رش هنالا ضر[ ةكمهدا رأهنأ لمتكي هنالش هيف (ةنيدملا ع
 ١ 9 ا/ كوقن ىلوةنمىأ(لوالاو) اوةىلاح اةحالف نيم ى ىد ةوالاو ىعم رم

 ام تم

 |: ةروسلانال) حصأ لوالا وة. مد دما ىعل لع ىلعراثك هتايح قل _سوهي ءاعىلاعت هللا لص هكر نال

 ىهفو هنا و هتايح نار ل ءاايدارأ ل ئاقلا اذهنا ىعن(ةيكم

 اهناني- «للو ريا لاح ىف ةراشالاوةكع تازثةر وسلا» 0 نيرا عع لل

 ليقازإوكلذك تسدلاذ- هل دملاو باطلا تقو 0 رقالدب راشباذ_هنال ةيكم

 لوةىلامصالابزاثاوةداردودباو ررءااقال فلات بي رك ةارشاا ادام يدم قم
 حرش فك ىل اع هللا هعحر ضنذصملا ىبعهن ضارتعالا] جوال درو ل فيعص

 | ىأريخوأ دثمم (ه مع ,لدعل ١ 1هيلعىتب دام فعصوهفعضودشلو ىاحتلا

 ىطساولا]لوةداسك :وةكمدار لان اةك ىلع دب دب داملااذرم بل ثنأو ىلاعت هأوةوهومسقلا دعبام

 ىلاعت هاوةوهوهلصاول طدلا ! طانم لعراصتقالا عمر دقمأ د مريخ( داب ءلا اذ_مبل>هلوق) هلوقث

 حاملا صعب هيلاراشأ مث هيو ربدقمالب هم .ةأم الددنوك»ناز وو دل لااذوب لح تنأو

 انععل_د>واهلا.ويفوراشالاوةند دملا هدنءنيعضو ا ىف دا ءااؤةمكمور وكانا سال لئاقلا نال

 ابتدعاهذ هال او رىلعراصتفالا قد االانهلمل تالاع هلع ليلدلاماقي عمك و م-ةملاح

 اهمتوكو 2اتنأ و ىلاعت هاوقوهوةي ىالالةلعم دوم وأ ىلا ةرو كلا الكاك ن اليقو اهرابتشاو

 نأ احلا ن نم«و مر كل أرع كر ,داا ق-ىفروصتالا,لحريسف ىلء متاع ا هنأالا ةيكم

 -لممر ا كعارع- ءلال 4 اك ةنيدم ا امييفدلبلالو-هي و لزانلا لاح انى م اولاورمستب

 هنأ ىلعدكم ىلا اود ةيدملا لوالا, در اذا (كةفر و ةفرعملا ةداعاةدعاقهفلاذكالو رافت ةهمْزلب الق

 د اومالك ىةراشالان مهدقام ىلعمر ع :رغالاح اين وكيسهناب سو هيلع ىلاعت هللا لص هلدعو

 ل-قومات كةيكماهتايلوقلا لوالامار بلاو ةتك_:ارضاحلا ءازممسئاغلا لد زغ نسضب رضاحو تثاغل

 كافل هأوقدددعتو هل اراك انالوقلادعبامومستل بينا نا لال رن رب نازوك

 نمهبقام ىف ودالو ىسرتناةدئازاهنوك عمهنومش راعءاهنال-> هنوك قذا دانا لس تا

 ىل_-ءه:مودصقلا لأ ىبعم لصأ م .١|ذهو هاوقرمسقت قءاطعنيالوق هوكنو 0

 ىد عاشو هيشو اقم تعسانلا لفعل  تات را ةأبرعلام اك جيدصتولا وحنلا

 ىطس اولالوقودتو ءأ لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هه .طودل هكعمسقلا نم مدقت امل |ممىأ هيفةعرقحراص

 ءاطع' :ءالوقوةش دااق>ىفىط ساولالوةناكناو ءاطعن ب الوةةط_ساورحدمةص هل - هنا

 لعماسقالا قيلعتو ليل اةوعدينامالا نمهيفاس؟ه في رشثلاذهو همس كاذوةكموحف
 انمآناك هلخد نمو ىلاعت هاوقل نمآوهف ل -ءاق ىن-«؟ليعفنيمالاو هل هتيلعد هه نام لة

 هو موتانا كلاؤهةيقكوةلع اهلا نءنوءامهنالوأ تاكربلا نمهعدوأام لع نوماملا ىنهعلمقو

 سا هلل دقن |هنمإ ىتقللا ناب ةنون وابي ماا لاف)

 نعل ءقالااماو لمعفملا بان نموأيت الث هثيةغللاؤفورعملاز ا ىعل ملا عتق 5و ةرمغإد مالا ق

 0 لوالاهح ولاوفاكشب اهحافزوك وهستماو تع مملا ضي ماعاجلول نامالا

 نمد يقد_ةوهمجس نامالاف ةيدمسأ |: ءاع 0 هماقعةخس ىقواهيذ هدوحو ىب-عيفدارع هل-ءقامىلع

 هدوحوىأ وك ناف) اضرأهمسل ما ةالانوكيفةيلعلاب تدرتل اراعشالم اسقالان اة "لإ

 3 هل ء.كلاو ة هع رشلا هناذن د 0 و 0 ىىأ )من 3 ثيح) نامالل 6 (نامأ)

 نالعصأ ةئيدملا [ةكمىهدلبلا !|

 اًناقتاىأ(ةيكمةروسلا
 ىأ (ه>هتيهد_بامد)

 هلو_تر4>طوومدب وي
 عامل دب (ىلاعت

 (دابلا اذهب ل>تنأو)
 كدحو رهتدالهنا هيثو

 ناب الو هيد"
 هلول_-حنال ه_حيضوت
 هلومشل رهظأةنيدملا ىف
 أ عدبالو ايمو امح

 ةراجإ ةكعتازنةي الا

 ةرضقلا نم عقيسامىلا

 ءاطعنبالو-ق هوكتو)

 ىلاعت هلوقرت_ سقت

 عا (نيمالادلبلا اًذهو

 ف نومالاوأ مالا |
 (لاق)هلخد نءهيفنماي

 كلنا ةنما زءاطعنا ىلا

 هدودل# ةر مس (ىلاعت

 ديدشتااو مدقلابزو<و
 ها وم هلا ىف

 صا رغعا هن عقدناوهنمآو

 َن اذةكملعجىأىلحلا

 هانكس :ىأ(هماقع)نمآ || ى

 نام أهم هنوكوامق)

 0 ةهدو-جو ىأ(هنوك

 ىلسص(ن اكثي>نامأ)

 0 ه-اعىلاعت هللا

 فيهن امال
 لءق_كليعفئسمالاولاق
 دان رلفاذكو لودتموا

 هنمسقلاو ايش ىل_عوال

 هجوو ى-#ناامود
 دا .ل!نال ىعالهثبارغ

 واخالءا طع نيا نملولااذه م ةدارزةخسأ قورلعأ هلو يو مر ا هتسلوندلاةروسؤ ةنيمالا

 انمآ امرحانلهجانااوربلوأىلاعت لاذأك لو هيل ءىلاعت هللا ىلص هرو نا ل3 وأ :ءااذإ , هل ع> ىلا عن وهت أديمستب هللا نافءاطغ ع ون قليرع

 هلوقب نيفطأ تلا ملا فاقتاب ةكمنممالا د ءاابدارااومه و>ْن :رمسانلا فطخ“ و



 هيدارب نأدعدسالو هدلوعيجق ىأ(ماعوهف)دلاووىلا هت هلوقبىأ ( مدآدارأ) د عاج ك ىأ (لاقن مدلوامودلاوو لجوزعلاقمث)

 «ءاعىلاعت هللا بص مد”الرك ذ ناكام متل ل ا دو+والول هيف لية ىذلا.1 .ٌةصالا د:سوءايدنالا ديسودابعلاةلالسودالوالادا ثا ةهصالخ

 (دلوامو مهارباره لاق نمو) سو
 هطءدوبوقعي لست نم

 مقنالاهدفاحو مظعالا
 «ماعىلا هللا ىلص دهم

 نانا لك نم لدم
 لواحلا تيبلا ىفابل يلا
 اع روليالاهدلاوعم

 تاذلادوكةلاوهلاق:

 ميركلا هدلوو مهاربا نم
 تانئكلا ةنيز هناك
 تادوح ولاةصالخو

 (ىهف) فنا لافاذلو

 نا)ةروكذملاةي الاىأ
 ىلا ةراما ىلاعتهتناءاش
 هما ىلاعت هيا ىلصد#

 6 وسلا نمضتسقملسو
 هنمسقلا) ةر وطسملاىأ
 ملسوهيلعلاعت هللا ىلص

 بسحب ىأ (نيعضوم
 ثيح نمني_فطاعتملا

 هنوك ءمهارنالادلوهنوك

 قاهر ددا كش اذلاَو

 نياوى ةنوفاشكلا

 نارعنبانعىز وحلا

 ىلاعت هللا ىلدهنأ نوجا
 ذلاولابدارملاو هو هيلع

 هلوقب ىطر_ةلاهرصنو
 و هءلعىلاعت هللا ىلص

 دقودلاولا لري كلانا ا

 ىلوقلا واس لان
 فظعدلاَو ولاَ تح
 دلاولاو دلملا اذ هىلع

 داوامو مهارناوأ مدآ

 ليثارسا ىنبءايدنأ نمهطامس اوق>ساو ليعمسا ىنعي ةيماصل ا هدالوأن هىأ 7 مم

 دعب ناك نامالا اذهو مبيقتنأو مهبذعيل هللا ناكاموىلاععت هلوقل ناك ناكمىأ ىف ىأ ميهعتلادرتدق
 ىفتناك مهو هي عىلابعت هللا ىلص هندالو نالهرادكأو ليغلا نمهيهنمآ اكهدوج و نماس رقوهدو>و

 هوعدي ناكنامالا ادهنا رهظالا حارشلا صعب لاقو مرا ىف لفل اةصقو ليغلا ماع نملوالا عسب ز

 هللاباحأو انمآن اك هل_*دنموانمآدابلا اذهل _ءجاىلاعت هلوقو مالسلاوةال_صل اهيا ءمهاربا
 هتكربب كلذ لك ن وكي نأد عبس ال هباهنعبسيجأو انماوساخا]ةباثمتيبلااناعجاذاو لا ةقهءاعد

 مالتلاوةال_صلا هياعهبندح مأتم ريصيسةباهللا معامل فهيقدد وحونعو لس وهيلعملاعت هللا ىلص

 هللادجر فصلا نأ لاقي ن ادعس الءهسسهرارمةساوكلذةمادتسا نوك» وأ هل .ا_خءاعد لبقوهمظع
 ٌقاوغلت أنورسف م اودلبلا اذهىلع مطع دإوامودلاوو لجوزع اةمث هلوقياذ هىلا راشأىلاعت

 ماعري_تقتلا | د ىلعدلوأم ىأ(ماع وهف) مالسلاوةالصلاهيلع(مدآدارألاقنم) مهنةدلاولاريسغت
 ةخسنو هناقول خم فرشأ نال ناسنالا عونب اذه ىلع مسةلاف ممم درغب ص:ال.دالوأ عمل ماش
 دارملال يثو ه«-:ءلودعلل عادريغنمناهذالاىلاهردابثلر وهلا اذهىل وهن افصومهت اذىفهدم>وت

 مل_بوهيل عىل اع هللا ىلص دهم و هو م.م ىل اكاد رفلادارب نا دعس الو ليق مهنه ن وكاصلا اذهىلع

 مدعل هن اكو ه|نيرسفملا نمددحأ ض رعت مدعوهكرته_جوام ىردأ الو رخ” الاول والاب مسقلا نوكيق
 ع ومهوأدلاوللو هريم (د]وامو) مالا و ةالصل اهياع(مهارباوهلاقنهو) ريدم ؤهيلعلياد

 مالسلاهيلعمهارادا رآلاةنمو ىءساملاونمىلعلو#. نأىلوالا لنقوىلوأىنادا او دلولاودلاولا
 هللا ىصد_<تىلاةراشا) هلوقوهوربلارا.ةءابتن أو ةصقلل(ىلاعت هللاءا *ن اىهف) هلوقىف ريمضلاو
 داز هل ةنمىفو<انارعونأو هول ئاقلا اذ-_هدنع دلوامو هاوقنمدارملاوه ىعي( لس وهيلعىل اعت

 نيعتمري_غهنوكلو مهممنوحاصلاوأ مالسلاودالصلاهياعمها ربادالوأ ل يقو برعل امه لقوريسملا
 ةيمازتلا ةلالد ظفالاه-يلعلدئام ىلعةراشالا قالطار وهشملاو هئاف5 راشالاه-ءاعقلطأمظنلانم
 هللادا ناب ك4 فهنميداتوهوأهدعب امبمامةهالاو كريتلل هنا ليتنا ءاشنا هلوةو صنل اةراشاك
 ريثك اذهىلا بهذد_ةوهرهاظىلءاةيلعتنوكينأمهضعي ز وجورخآ الامتح اهيفناىلاةراشاوأ
 د-# دلاولادا رملال ءقو همم ىلع هدعبام لج ب سانهدا ارذا 06 اىلعدل اولا جا هنال رمسقملا نم

 جلس وهيلعمل اعنا ىلصدتن رذوأهتمأدلولاو دل اول دازمع كلان امنا ثددحل مسوهيلعىل عت هللا ىلص
 دلولا ىأمهملابهلب واتلوأ هو زوج ةاحنلا نماريثك نالمل قل ّقءهالالىلدالا ىفامو نمنودامهم؛لاقو
 نمهريغو فاشكلا سحاصدنعرات لا لوقأ لالا فهيهانتاهتاذهنك ةكلرددالىذلا لماكلا

 ءالقعلا,رسنج نمت سلاهنان ةف_صللارظنا:هدولو ماك ىضولا ىنءملاهدد_صقاميفدرطمهنا قمح
 نيبةقرعتلا اسنلا نم كل باطاعأ وحكناف ىلاعت هلوقىف ىرشخمْرْلا لاةفاشكدلا ىئاوح ىف ل فاك
 صعب ىلع اذه ىخدقو فصول ىلا اباهذزو .ةىف_صولادررأ اذاامآوتاذلادمرأ اذاوهاسما امو نم
 و قدوه ليق بيلغت هيفنوك نأز وهني -.ةنافى.ةحىنعمهنام-همالاكر هاظو ل_ضافالا

 لقتسملامامالل هيفريك_ئلاو تايئزحلا فهوركذا او لولد ا قزحدح[بياغتو هوهيلعاو ماد

 ءاقلاب راشأ (نيعضو ىف سو هيلعىلاعن هللا ىلص هن مسقلاةر و سلا نمضت:ف) لدقكبجعتلاوحدملاب |

 ملأ هللاو هلوق ىفاكبجعتلا نعلن هىلءامراثي او ماظعتالريكنتلاو ملسوهياعملاعتهللا لصد) هن رد ىلا
 لوةعلا ىو ذىلععةنامنا نمىفاجنملا هلاوام عقدناؤ ناهربلا سب رغناشلا بمجعاعو صوم ىنعي تعضوئثىاب ىإ تءضواسع

 اهاحطامو صضرالاواهاش اموءامسلاوىلاعت هأوقهدب ونوماعامولوقعلا ىوذيصت*<نمناا ولاو م_ممما ريثك نا ىلعنييوعتلادنع

 لدواهاذ,ىذلارداقلا يذلا و يل_قدناك ةمظعلا نع5ثنملاةمغ صولا ىعما دارا انأءوه_ضعبلاق ناواهاوسامو سفنتو



 هلوقك سومأقلا أم ىل_عنمىءكد رئامزأ زوجذا هنع ىتغتسم ملك_:اذهنأ ىرتتنأو اهؤانبهدوحو هتردقل كوهدوح و ىلع

 نوك-:ناىضاقل|لوةىلع مزاي:لاو ث ي>ىفاجنملاىلوقنيب ضقانتا|عقو كل باطاماوحك_:افك واح كناماوك.ضالوىلاعت

 دلاولا نأ ٍلعأ ىلاعت هللا و كل قروب ىذلاوا نوبوحنلاورقاع ورح لجو سوميلع اعتدت لص ىنلا يقتل ركل الاىام

 ىلع اهتمءام لي واثلا اذه ىلعدل اوأمو ل أذ زو هراخمش ةاوذ نو 53 ندا عنبالوةوهودولوءودلاو لك! ناماعسنجامسادإولاو
 ليس نمدولو ملأ سذحذا ىدال ضقانتلاهجو وىم,تناةتبلا ادلوداي ل نماهتمجج رت دلاولارك ذىلءةنتالا قرصتقاولذا دل ل قاعلا
 نملضفالادرفلا «ديرأول لي ىفاثلا سنا نملك الادرغل دارا هنا هن اغىبملا ف ىذاقلا لوةىلا لوف ىنعملا فلوقعلا ىوذ

 اان ثي>هيءنلاةيقفل اىلع قالك ذىذلاهيبنتلا مدرعة دلولاو ةدلاولا فدص| دعس الز يعونلا

 | 1 لد دسلا ةعتصهيؤ ل. 5 (با كلا كلذملا ىلاعت هللا لاقو) دلاولا نسنج وأ م هارباوا مدآ

 | دانلا قامها دعا نقر :لسو هياع هللا لصدمح ءمسقهذهنمض ف كلذك ناكاذا ىأ هلمقامهياثنىلا
 هقيقحتر اك هنايحوهناذب مسقلا نم غلب أو هيلعلاعتهللا ىلصدن مق هناك مسعلان أف هلع ىهىلا

 باغ دعب هن نمسق أها ككفهباص قوهوهدلاونم ةاالهنا لولا رسفتلااذهىل ءدولومو دلوق ىف اثلاو

 ىف سيل هنأل يحصريغف فاش 1 اكل سوهياعىلاعت هلل لصدمحميدلاواريسقتل هنايلوقلامأو دعبلا

 مسقأ نملاقي نآأالام هللا ل هاو نم بي>عوهوهوجولان مهجور هل رك ذ ىلا عت هللا هجر ف نصملا مالك

 لما ةهمسح فرش : رهو هتانص نطقت أ هقاهن اكقهميظعتادصاقهئانآ نم يضم نمدحاب
 نآرقلاوأ :روسلا هاوأفورحلا نهتفئاطمنأ ىلعإلاىلاةراثاكلذ (باتك-لاكلذإلا ىلاعتهتلالاقو)
 (سابس ناكر ورسقملاه|صفاكهم_ضةئلوأ هردقة_ءفرلديعبلاد_هاشملا سوسحملا دز هلالم رم"
 ماسقالا(كلذريغابيفهريغن عوهنعواهبىلاعت هللا مسقأم اسقف ورا هذه) اه-ممءىلاعت هللا ىذر

 اميفوهذ هىف ففاسلا ىرمسقم نه هريغو سامع نبأ نع ىو ردق وأب هلوقل هءمسقملا ءكم دق عج

 ىواضيسل ا لاقهنمللا ريانسا اماه اةعب رالاءافللا نعى هراكفنر ات

 هريسغماهقااهبدصتت» نازومر ومل-وهيأ ءىلاعت هللا ىل_صدهاوسروهللانمبرا رعااهااودار امهلعلو

 اعاوشاحت لفةمك_ك ىنخأ هنافهللا الا هماعن الا هنانأو ياي ةدرشي اتا
 هر ةةحاصقلاب ل سون لاس اولا قمنا ه.ةلوقأ د: هدر

 باطاذلا مه: هيد صقا| هيف طرتشبامنا اذه ناب ىلا لضافلا هلاوام هبا اوجىق قاف هلاقام عفدبال
 تدلع نول ع 6 اا رح يجى اوارك ذا راشا فورا هذهو لوطا ىثاوحىف هلدقإك
 ملت :دمدقل ىاردةمابباوحتددع هع مماسقأ ىسهفةستق نبا لاوإك ةعطق#ملا فو رحاع- < ىأ بأ

 : هيا وقأاهيف وباتك لاكلذىلاعت 5-5 رقبلزملاب 1 كااذجةلالدلا ملت حضوأو لبسلا

 (ى رتسشلاهتلادنع له لاووز ءاوك وعب راشآ اذهىلاو !:هاه د ذلة>احالف ريسافتلااهب تلقك_:

 ليرمج ماللاو ىلاعت هللاوهفلالا) متاح ىنأنباوريرح نب أد هاورىلاعت هلل هجر ىطويسلا لاق هيقاممدقت
 ري سقت قود خام نم هلدبالو ى-عملا عداوري_غاذهن ا لبق (سو هيلع لاعتهللا لصدم مم ءااو

 ىلددجنم | لسد نمويلاوليربج نم اللا ناةلاسضلان ءىسمنالااهارينرأ الو” نت نال ريج نم ماللان اءلاحضل نع ىحدناالا اذه مذرأملالوةنيرمعو ف ىفازمصالا

 نمدلاولاهدلوامداوامدار

 اك |جارخةساىف ىمعملا لعنم

 ممدجلا مال فل ريدتتلاو
 وأ ءادنوهق ل-# قييف
 باتكلا كلذ مريخ ردم

 ةعماحت اة دا اوه يأ

 هس رلاوتعماللاةئرلاق ا

 نيب ةطساوةعطاسلا

 5-5 008 وىلاخلا

 هذ مالكلاىتا مسو (هيف

 هللا ىذر سامع نبا ناق)
 نباهاوراميفىأ ([ هند

 هذه متاح أن ياورب رح

 ىةعطقملا ىأ(فورحلا

 املا هآوةروسلاهذهلوأ

 ةروط م لاروسلا رثاس نم
 ىعع م دق عج( انقأ) |

 ىلاعنهللامسقأ أ )هنمسقم

 ىأ اذهب ةخ سن ىفو(اهب
 قدرتط ل عرك ذاع

 اس لمراد

 ىلاعتو هناح.س هللا

 هللا لصهيدن فاصوأو

 نوكينان سوه .اعىلاعت

 هلوأأم ىلا امر فلالا 7
 ىتح(كلذريغأ يف هريغنعو) سابعنباىأ (هنعو) فوذح ذة نيح مسقلا فرحو فورحلار ؟ساذكو ميملااذكو مالا اذكو ١ ساعت: ءاىأ/هتعواقوذح دع مستقلا وفور ثاسازكو هسملااذك وءاللا |3112

 1 عم ىل-< قولد ةهدارع «لعأ [ىلاعت هللا نا م مع ىلاعت هلئأ ىذر سامع نءا مه :مومهريغوةرشعلا هيلعامأ مهالوق نوعمس بيق ليق

 هلعلو سعب صعب هكا لفلان جعشد هللا امنا ىفليقو ههكلم ادقطلو ماللاوهنلاءال [5فلالا نا س امع نما نعوملعأ هللا انأ

 ازاهطسو وهو اح الا ف راعوف ماللاوج رخال هر ا ىدقأ نمغلالا ىل .ةوروللوأن آر ءالء امساليقواملزئمايدارأ

 (ىرتسقلا هللا دبعنب لهسلاتو) ىلاعت هللار ,ك ذدرخ آوهطسوو همااكلوأ نو ك؟,ناىججشدمعلاناناكولت عمد هذ اهرخآىهوةقثلان

 206 ةدنادحوىلاوأ ع 1اقدن م لوالا فر ا لععات هللا اظعاىلاةراش اما لع ,«ابقاود الاب سابع نحكم

 هلا راظن (ل وهيل عىلاعت هللا صدم مملاو) مخالا فرحا ىلعءانب ؛ىأ(لب رمح ماللاو) ا | :ءملا بدستكل

 ىعسسملاو مسالا قف مملا ىمسمر رك ث يحسن | اموكلذك هطسواو



 درأ و. لامك 5 >|عةليعتلاو قالطالا نيب ةافانمالذا لهسمأ اذ هو(لهسىل اهم سيل و)اةلطمىأ(ىدنكرمسلال اودأا ادهىحو)

 داعمسملالوقلا اذهى م ىأ(مانعم) ىدنةرمسلاىأ(لعجو)اضءأ سابع نياىلا ىدن هادا ردها الدب: || 0

 .ثارغلا اا ل وادع لعلب ريج ل زن هللا )ةروث املاةديقملا سيك ارتلا ب سحت رولا ءامسالا ىلا ةراشالا نم

 ىهمهانعمو قيقحتلا ب ايرأ دن ءقنوهواهتمدحاو لك ىنوأ هيلع لزمملاوأ ه.لزناوأ م لرمملاوأ لزتلا ف ىأ (هيف ثت 7

 دياقالا لها لا 5

 بدرالو :ءلاوأقيفوتلا
 لاقيناهحيض ونوه.

 حوضول هنا ثي> ند

 رظنلادعب لقاعدة بانرنال

 نمالزادعالا دحاغلاب
 هلق بأ :ربالدنا ثيح

 نيبأت رطاةرش 5 كد ]

 م 00 نأ اوةداهشي

 ا ءىلعأغ راع

 مهنافول بث «نهةروسإ
 4 هفرعلو مهنعهقني

 اولدبي ناوهو مممهلو رب
 ةروسةضراعمىقمهاوق

 اذافم_هدهجةءافوهنم

 ةبشالنااونةيناورحع

 م دم ة.رالودبق

 دق: لاكشاهجولو بال

 ليلحلا ىنأا ىلع لي ؛ ريح

 ىأ(لوالاهجولا ىلعو)

 وهو سأ بع نبا لوق نم
 مسقلا اهيدارملانا
 قا (م-قاالمتع)

 هذ تيرالو>نادكلا

 ظ وأمسقلا ف ىأ(هيف مث
 لامتعالا لعذاتكلا
 ءانإرقلاةليضفنمأ ىلاثلإ

 ناكنافتةدإاو فاطالاةيامنىفوهوا ىلا عتهّلامسقا ماسقا ىهومتلا نمفلالاويلدوه.اع ىلاعت هللا |
 ةالصلاهيلعلب اموت ىلع د مسا نمفر-<مسقااذاهنال حضاو وهفاذ_ه دارملا
 ل ضع اقاطمهمزلب :ناول ضف 6: عدمه. قاعتا رقم وهياعىلاعت هللا ىلص 34 لع مال لاو

 أمىلءلزن ناوءاق#لا ةءاغف ههجوو م يلع لاداهلعج ىلإ :مهئامسأن مفورحابلا ىل- ةيلهنا يدعي

 هيقناكناول دلت ىودددتكل 101 الهنانهدرقهمقةرهاظرب غةرامعلا نك عمنا حاصلا ركود

 مالسلاوةالصل اهيلعلب ريح مدقتاماوهددصبر : هال سس م رهو سو هيلع ىلاعتازلا لص ملوح مق

 لوقلا 0 راشأاك طوقسلاةاغىفهبضا رتعالاف هلوسر و هللا نيب ةطساو هنالفانه
 ىلص(د#ىلع) مالسل اوةالصلاهيلع(لد راخلرتأهللا هانعم لعجو ل لا ةيبش ,لوىدنقرمسلا

 نءمانعمىضاقلاهاكحاك(هيقسيرال) نآرقلااذ_مة+خسن :قو(لوقلااذ- مو و) سو هيلعيلاعتهللا

 رك ناورظالاد- 7-0 لك دارا لراس ءاو هاش حوضوا هناى 5 :امهمعىلا عد هزي ىدرس اعنا

 0 نعماو رىذلا(لوالاهجولااذ_هىلعو) هر : ىلا سيرف تنك ناو ىلا لاقأك نونانر 1

 ىفمسق هنا ىلع ىأ حافلا نأ(ه.ةبدرالق>باتكلا ادهنامسقلا لمتح) فوزحاب م.ةلاوهو

 ناثك !اكلذ ىلاعت هلوقدسيلءلديردقم_ | ولا ليقوهيف بيرالم قلاب او 3 اذه ىلعو لهسلوت

 باول ف ذو ىلا فاك مسقلالاطت ”ىااذاالا|هفذح غوس هنالم االاردقكبباو جاله. سد رال

 اذهب كلذلدب قافنياسرملان اكن اوردعلمنا كلا كفنآر ةلاوص 00 ءارقؤ نآرقلا ةدرو

 [آمبعاق ددرتلاومح> ازال تاك.:لاوىفاعلاقررقتاك ديعبل أاواسنإ رقلاةراشا ن وكي .ظعتلا نال

 ةراشالا رهاظلا ناىلا اذ_ميراشأهناريرحتلادي_لا حرش فوه: ل ٌءاطال لقاك الأ اوسدك لع

 نانايب لب ى_>ريد#:دربلو يظعتللديعبلا ةلزنم هليزعتل كلذ ا ونهذلا ىفرضاحلا سيرقلاب
 لوةلااذهىوألاىفىأ (مدةئامو ف همسارهمسانارقذلي-ضف نمديق مث) ق> ىنءعربخ تيرال

 نمهةعطقملافو رحاةلالدل ىد ةةرمسلاةرك ذامىلءوأ اقلطملوسلوةىلعب ات لاو[ مسقلاوأ

 ل رك ذكلا:عقروىلاعت هلوة:ىرمامىلا مد”امو هلوةبراشأو ءامسا | هما .بملعابتلالرزوأ» اكسل 6

 أهدسال نآر 2١ نم د- -اورك ذىفاهعوةوىفاا لد ريسك رغما ماللاط سوت أر لإ سد قالو

 هللا مسالوأ نملالانوكو ليثال صافدعدالامهنب ضخريق_تمالسلاودالصلاهياعلب ريجو
 لاقو) رك ذالك ب سانمليري_جمسارخا ا ءماللاو ٍ_توديل عى اعت هلل ىلدد < مسا 0

 فالاف | دتا- قاع هنا لص زج هني كلقاوةبمسقأ دي ,لانآ رقلاو قّلاعت هلوق قع اطعنبا

 هع فاتك تلاتىقتافت 15 و هلوقىق[كءاقتك الا قد رطىلءهوقلا ى .

 هوحنوىلا_عتهللاةردق نم نوك# ناز ونال هناي ضارتعالال+_جوالق ىأرلاب لا ةيالهلهنأر ه اظااو

 ليات (ةد_هاشملاو باطلا لج ثيح) هوقو ىلاعت هيلا هجر ءاطع نبأ ةجحرت 20 دقو

 هقرطمالو لامحلا هله ساقط هاهموتوك- اااودهاثموعءارم الا ةلمأ هذ .ورو هلهللاباطتقاطأو

 هس مس مم سس ممم ا هسماباااابمممممممصمللااااخذذذذذذ ا
 0 ا اا او ا ام ام تس سس

 ةكئالا | 00 هلي وهوهمسايهمسأن أر قه د مع نمةخس قو( همساب ل

 ذهشا 3 نذدؤملا سس ا ؤلاواذا 08 همساىلا ىذلا | هزالا هو ه:للاعتالا ىذرناس>لاتاك ةيط#اودهشتلا ف ىأ (مدشاو

 وهى تارا لاس ل مم بلةةودتب]ىف اع هللا ىأ (مسقاديغلانآر ةلاو قىلاعت هلوقىفءاطع نم |لاقو )

 ءارسالا هليل هلىأ (ةدهاشملاو) هر نمىأ(ب اطذلا لمس شيح) اهنعهر تك |اهقو رحم



 -ا)قىأ(وهل.ق و الا .اةىلءنيمالاحو رلاهبل رن ىلا عت هأ اوةهبسأنيوةدها هاد 5 عمىأ(هلاح وأعل هيف كلذ رشا
 ىأ(اذهريغل.يةو)ادجفيعض 10١ هنكاردءلاوءامسلاٌةرضخاهمءارمضخ:درعز نمهناواين دلاب طيدت لمج ما ق ناد_هاجلوةاذهوهةمظعل همسقلا عقوةىأ(ضرالب طيح لبج مساوهليقو) بيرقلاو ىوتلاورهاةلاورداقلاك فاقلا الوأ ىتلاءامسالا ىلوأ زمر ىلععانب ىأ (ىلاعتهللا مساوهليقو)ةروسلل مساوهفةرادعلا قي رطباماوهراشالا يرطب ىأ(نآرقلل

 اءامناىنأ ىذأم ريغ رو صصص
 0 | ملوةيبلقلاتايلجتا ًةد_هاثموأ مهولق نع عز فاذا ى> ىلاعت هوة ىرم_سف» دحأ ىلءةكثالملا

 لي ل أ ل اعت لاحول ءاوقو شمل متقن «هعنع تحيل ع شرو بعصر ىأ(هلاولعل هيفشلف رئي
 7 0 9- / وهل _قو) نقيل نمهبلقىف عدوأ ل هناش ةعفرو هناذج تاب ىفال اح سوهماع هزلا ىلص هل نا ىأ هل:

 0 وه 5 ا 20 ده 4 5 لل -. 9 5 .- 5 .٠

 0 م هنالك اك نزلا ةءاغىؤهنا نمل قاف هدأ: ةنءروت امرهس»لوقلا ذهو فاقلو هريمض (نآرقللم ع
 ليحو يمس دج اذ _هىلع هنالئالذ دعب هاور ثيحهنمسجعلاو بدالا, قرا المج#متدرغلانآرقلاو نآرقلل ىدملاريصد
 ناهرءالا ىذق هانعم اذ_هناول_صاحذا ىنءملاث يح نمة_هاحولا ةباغ فهنا لل-هقاذلو هل.ةامءاهلاريسفتر ك ذي نازو

 امءالا 0 مدح نم ههيلعمسقلا فورحلوخدوهفصو نكمءارا.خالاماةمىفهرهظأ و هرمسقانآرقلا

 0 0 ديؤنو هانعم ىلع لط» لا موهوأ هوك وريد ةوأ موية ىععا له ىلعو هفهامسم ىلع مسألا نم فرح 1 0 وو )| قادلط نمرعام جون ىلع (ىلاعت هنمساو هل كوز ةروشلا: ش1 دنا تارا ل 00 0 نطق لودعلا ىف رسلاو هد هو هري_غبهءرب_عاذاالنآرقلا مسابح رمصولىهاسعاةكاكرلا نال 2 اب أ 3 9 ع 0 .٠ َه . ل 0

 3 رمسقل 3 ه]و 2+ طي لء+لل-هقو) سيرةلاره ةلارد_ةلادمسا حاششقا هنا نم هللاهجر ىطرقلاءاكحاملوالا
 لوقف لس اداهعيجو ءارضخة درعذ نمهنا لبق دهام نعهللا هجر ىزوحلانياهاوراذهومايملاع_ جهنم عني( ضرالاب

 دع فورحى هنأت ىنلامسا هناا مةرثع ل ءديزتلاوقاه-يف(11ذ-هريغليقو) ه_ءاعش ساكعنانمرحبلا ةريضخو

 قاتم فل ه:عىلاعت هللا ىذرهتجرت مدقت(فداصلا د © ني رفعجلاقو) ل. وهياع ىلاعت هللا ىل_ص لاولاو *اهسأ نسم | ينال اطتماو امهادعتنالو انيهنوانرأدنعفقدانعم قارولار كب وأ لاول و هبلعملا اهلا لص

 هذعأإ ل 1

 ءايلا ديد هب ىوهلا نمجارعملا قءامسلا ىلا دع_صوأ لزن ىحيىوشو( سو هيلع ىلا عت هنلاىلص دمنا ىوهاذامجنلاو) رهتسشيمل ريسفتر فعن ا ليةريمض نودي ريسسغت ىف ةخسن ىفو(هريسغت

 ! 97 00 هذعوأ نأ ره_سقت هيف فرقعج ىأ(لاقو) رهاظهبشلا هجو نال اردوكءاور هيدرارعااف كاعد يلد قيس ايدو | حد يوغبلاهإ ةنريسفتلا !ذهو عاقزا قب ات ةلاوخوا مس دواز اعل

 00 0 | يسار سوه .اعىلاهةهللا ىلدهم بلق مجنلا) زو جنا عامة جالاوأل دبل ىلعنا اور هيف
 م كا 5 ناقو) هلةغللا لهآ ب رعلا ةفرع هرابءثا مدعان مض:الواديدموأ اف عّةفاذا ىوهلاقي هنالفحرشناب وفد 2 ىا أ نيردعح 8 ةداصاا ىأ(د © نر ىوه ريس غئاماور و ه-ث ملة موءادهو هيرروذب هقأرشالءروهظ قال مجنل انو هيلع اعتهللا 3 فيل تلاقف ىلص هبلقهيمشتولامك-لا عاوتأو لاو مولعلا نم هنا ده شم ىنهبلق ىلع لريثملا ةينايرلا (راونالا نم
 0 9 0 هنالول ةأامم رهظأ اذه و(هللا ريغ ن ععطقنا) ىوهريسفتىف هنعىرخأة ب اورؤقداصل ار فعج ىأ

 صد ه 0 0 12091 : 1 - :
 0 َ 9 5 مام الا لاوو سانلا قرافهيرىلا عط#ء| اذاوهو موجنلا نمد_عو نيب نمطقساذا مجنلا ىوه نم
 كب 0 / اذاىوهأو دوهلاريغل ضقنا اذا راقعلا ىوهلاة.ىمصالا لاق ليد_هراعثا حرش ىفىقوزرملا

 ىوهاذا 7 نإ || ايوهولةسأىلا ىلع أن مءاملا عتقب اي وهىوبيىوهل اي مهضعبلاوو ىععا .هليقودل ضقنا
 ىوهادا هلر-ةو رون مدعي ثدشلاو طقاسةغالا ملك ريهاشم ىف ىنعملا اذهرثملا | حارمشاا صعب لوقف ى-وتن 4 كعب اهمضد

 ىلواا تح اذاوأىلدمف 9 ٠ 1 نأ ا الا م او اند ماقءىلادعصاذاىأ |هئاريغ نءوولخلاذهنوكيقسمرقتلا فاك الاذا فو لا ىوه نم هنا راةيناالا هاوقو ىفاسنلا ىلع
 هياء ىلاعتهّللا لصد © بلقمحنلا) قداصلا ىأ(كاقو) ىفذأ وأن يسوقباةناك-ةىوسلا كرتو ( ل افش - م5 ١

 اذه هلوقب ىلا رلالاعلا ني ءرك-:[ثيح ىفاجنملا برغأودارسالا ن مم_يق ثدناوط بن اال ىأ(راونالا نمحرشن | ىذلاو هو ملسو

 ريسقت َُق كلذ هنع كدا ا ردم لا ةليل لوؤنلا. اذه ىو لاصق عازار ن هلو شذرات 3لتر تاو ونا

 هاوساع قو اعتلا نعىأ (هللاررغ نع طةئالاوو) ىوغللا فاقةثالا ىلا برةأوهو ىونزغلا



 نأةيالاهنم نيب ىأ (ناميألار جفت ه-نمنالإسوهيلعملاعتهللاىلصد#ردفلا رشعلايلو زحل او ىلاعت هلوقىف ءاطع نب !لاقو)
 قار كا راسلا بك وكلا نالترشبملاةريشعلاب معز ايلرسقي نا تساند شنيحو 77 م.م . نآرقلالورت نافرعلاهنم رهظو
 | - ىف نة ةيالولا نادم
 ةلاسرلا ناوأو هوما نامز

 ءامفصالا لاو>أ نال
 لاو_>أ ىلا ةمشلاب
 ةماظ نورا الءايسنالا
 ةيناسغنلا تارودكلا

 د نوداذ_هىف هفقوتوهيلاجاّدحم :ريسغ ف سعت ىلاعت هللا ىلا هعافترالزاعلا ةهجىف هذى وهنءوأ
 ةرهزلا ل مقوابرثلاوهل_يةفرخأريسافت انهمجنلا ىفوا ذخ مهض هب هقبسدقو هلم نه بي رغ هل قام
 جارعملا نم هلورنىوملا ل-.ةوامجتمنآرقلا نملزنام تو موجنلا قاطم ل-مةو موجرلا ل-قو
 دهم رجفلا رش علايلو رجفلاوىلاعت هلوقىف)هيلعمالكللا مدقت(ءاطعنب |لاقو) هيف مالك لا ىنايسو
 هناىلع ةمومضملا محلاديد_ثنوءاتلا عّدفب رجفت ( نابالارجفت هنمنالل_سوهيلع ىلاعت هللا ىل
 هلاقإرك علط حمصل ا رجقت نم ناسمالا هل ءاق ضام هنا ىلع ةددشملا ملا حف وأن اال فاض هردصم
 وهوأ رثكلاةملظل حاملا حولا ق فأن هقرشملار ونا نامالا هرمشت ىلءاما اذ هو نالسسر نبا
 ىدنع نس>الاو ليقاكلييختلا قيرط ىلع هار جفا تامثاو ةينكم لا جن ىلعءاملارهبمبشنل ةراعتسا
 نم سوه را عىلاعت هللا ىلصهنم رهظاع هترهشا كلذراع5 سا - رجفتمءاعمزأ وناو حمصأ اهمشسنأ
 كاعر هزادجر ميقنبأ لانا كدي> وتلاوندلا

 قفدتالا هثاع مالظلا ىذخ * ادبدقوريتملاعمصلا ىلارظنا

 قر وزأاك هنال لال_دا مس * امناومودتلا رهزد؛تقرغ
 ناالا هّض رق بسام ىلع احم رمعتقاوا ترها ىلاعت هنلادجر ف :دملااهكرت رخأريسافت هيفو

 واولاب هيلع مك ءلايا فطع ناف ماظن الاب لع هنال لو بةمري_غديعد هّدبا رغعما هنا ارلاقحارمشلا
 لعن لوقأةغالبلابل هلم د < ناحنذاملاو بنرالاةرارعو سمشلا كلو هك ةعماح هج ريغن<
 لجو زعملاعتهّللا ب اّدك ىلع مجوتو بدأه وسهيقو كل ذك سماو عقد هري_غدراوهنالاذهحارشلا
 ىلاعت هللا لص دمحم رجفلارسق نمو ناس سل لهأ مهو مهن هروثام وفل او فاسلا نعل وةنماذهو
 ةدابعلا ىف دهت< لسوهياعىلاعت هللا ىلص ىنل |ناكدقو ناضمررشعد رمشعلا ىلايللا سقي إسو هيلع
 هتلاح ىف مل-سوهيلعىلاعت هللا لصد مح مسقا |ذهىلع ىنءملاريصفودقلا هليل ى ربوهسيق تاريخ أو
 تاقاكهذه نم مت ةمسانم ىأو ايف ىلا برق اوقدامعىؤدجيىتلا

 هاضروةلاصوامقن اك # لايلو انااوه بدمحو

 هاوهىفالذاع نعيطال  اعيبرناك سنال ءانامزو
 نهنوةقحلاه-ءاعىذلاو بيقرلاةييغو سبح اه-جوكوأ نارذحلاهروريو ناك ذابلاك اذهىرتأ
 وأةحملا ىذرشع رشعلا ىلايللا و رجقلاٌةال_ص ىأ فاضمربد_-ةّدب وهوأ هني قح ىلعهنا نيرسفملا

 مع ريسعب نأ كتسامف

 ةومخلا كاسل مىلا ىو

 اذهبو رجفلار ونروهظو
 نم ىفاجنملا هلاوام عفدنا

 فدرعةي*الا قرد جشلا
 ندي قورشمل كالا
 ملظنلا ىفرفانت رك ذام

 نيرسغللالاوقأاماو ىمتنا

 لايلو رجقلا ىتعمف

 قالة روه_ثفرشع
 وهر>غلاناروهءملاو

 مدعلا ىلادللاو حيبصلا

 من -هوةحح لا ىذرشع

 وأةكرع رجعي رحفلا مق

 نوال رس ورجل
 ةدانزل تركنو ناّصمر

  ءاىلاعت هللاواهل ضد

 ىلاعت هللا هجر فدصملا] وةىهاضرامبوناضمر وو م لوأ ردعلاورحتلاوأ ةفرعر ذك رجفلا
 هرعشى جس اذا لدللا وسو هيا عىلاععت هللا لصد ع دج وىحضلان اىزارلا]وق

 الوهنموىنغلاو ظحلا ىنععنوكي ولا دلاديدشتو ملا عشقي (هدجىلاعتهم_ةىفس مالا ل_هفلا)
 ى راك لقا 0 د 2 لاعبي ةغلاعل هلىلاعتلادانساو مظع ىنععدجلاقيدحلا كن .دحتا اذ 0

 قة>:])وهيلعهللاىل_صىنللريمضلاو مسةاابقاعتم(هل) خلا ضءب ىو ة.نكموراعم_تاوأ

 هلوقو ىنءملاو ظفالا ىد>م نيةرك لماع ىدعت مزادالف ةلصىلوالاو ليلعتللماللا (مدنعهتناكمأ

 00 ”ممتل ىععىةحئتلو هل-ةعريمضد ىنءملا بسك قاعنم (ل_وهياعمللاىلسع)

 خلا صعد ىو ة]رتملاو لزمملاك ةيوتعملا4مترملا هيديرأءاملاه قت م زاذاففور_ءعناكملاو

 قامت هلوقىف اهاثماهنا لبق ماللاو ىنععلكلاو ردصملا ةغيصب قوقل اه-ضمد قريع

 (همسقىفسماخلا لصفلا)

 همزلاك ىقهفلح ف ىأ

 هتمظعىأ (هدج ىلاعت)

 لاف لاول
 ثيدحل | ىفاذو امير دسج

 : ًارقاذا اغملحرلا ناك
 امو ثيدحة:داهثبهانغامهتعمىلاعت هللا ىذر نسلاو سنأ نعو + ومظءىأ انسفن[ فة مهملادي دجنا رمل آوهأر قبلا
 كا ار ا ب يما ال ار ا ياس ا يس حم

 اي «همربع ناكل اونامزلا ف فرظرلوالا اة مدنعسوماقتلا ىنذاهمضواو>ةفزو و حصقا نيعلارسكب (مدنع ) هعيفرلا تلزم



 اهاحضوهوقيدار ااوهذا سمشلاءوضب مسقا(ىأ ىحضلاو ) هناذوهامسم ىفيك_هتعنو هفصو ملء ىأ (همسا لج هللا لاق)
 رش ناو ةداهشد ادجسهي فةرحسلا قلأ ومال باوةالصا | ه_ءلعىسومهدقم اك ىلاعت هنالم قلاب ص _خواه ءافنر |نيح هتقوي وأ
 هود اةموا انام ةلياقمو ىحضانساب مهنا ناةلالدهلكراهئلابوأى ضل اةال_صةامضو ةىذخاماوهاذهلعلو نع اتا
 راهئلاهنم خا لا )ادب لصالا الا هلم ق رولا قلما مدقو هلهأ نك ىو ادمالاط دكر ىأ (ىجساذا لد دالاو) لاقت
 هروهظلاكوهرو ووهتود دن-.عرا ءل| ركلات ه سكعو ثددل- هكا هروننم مولع شر مهةماظىف قالا ىاخهلانا نمدروألو
 ىلا اراعش ال يللا ق ناك مل سوهياعىل عملنا ىل-دههج وىلاءامياىحضلاٌق نال اي نامار ملا تي ةحت ىف ماقملا اذ بسنالاو

 طسأ اوصدقل !ىماقمن هلا ىلا 0 اعاوأف ار هلال ماولاصولا حبلا امهيقةراشاهيلاحىلاوأ مالسلاوةالصلا هيلعهرعش

 ىحدلاح رثىفو(ةروساا) ثيدحلا | ىةىلعناغيلهنا لسوهسيل ءىلاعت هللا لد هلوةهمااريش (مءاقملاوءانفا اوأ
 “كَ 1111و اا ااا اطلب وك وال 11 طر كا وطي كا

 000 هروسأا 0
 ارتاوأ تانود 5 ص ارغالابلاعنالملاعت هلاعقا نالاضر غال صرفأا هأزن نودع .لالا سنالاو نملا تةلخامو
 تالفازن رودعو فال انا ىنيةحتااوهفالخك فيرشلا ديس 1| بهم راو ودا ودعا اًضتراىذلاةرهتشاناواذهو
 فو رعت روس ار ره“ ||| ىذلا لصفلا ةءإ#كابتساتا ىحضلا هر وسد لضفا أ أدب وعصفارم.ك!اونيعلا ثا مدنعو ىظفل
 2 ل اهرح و هت اقالعول -[ع(ةمسا لح لاق !اعوهلاشب 0 رمل #4 .اعدمعت معوهباط+ صر 5 ااًممْضتوهل.5
 هناا فك ضئاحلا ركذارب دقن | يلع ف ةون1 نا بصنلاب )مر قعلاى عحساذا ليللاو ىحضلاو سامو يدانه-قو
 ةوجلاو روك ملا ىسهف هل عمت ناك ناقتابآث الثا لقا هج رتمزار#لان نمةفئاطت وسلاواهرش [ىلاةروسلا ار قاوأ
 ةجرتم نارقلانمةقئاط روسأا نمىدهث 5 0007 ءلانئادمن مامةاعكا ممتطاحالة ذب دم اروس نمةلوقنم
 زو ةنعتان[ ثالث اهلقا ةونلا نمزؤثداحرمألوزغا |ابدس(ةروسلا هل_هلورن سدس ف فاتخا) ها ىفنيب اك ةيقملاوهو
 اجلال ةنيدملار وسن م امهم لك ىناوفنصد- ةوثيدحملاكلذك انام تانآ رقالنااكو 5 30
 و[هنم# انظر ةاكمخ ل.“ الا مايق لسوهيلعملا هنن هلل ىلص ى :!ًةلرتناكل يقف ) لوالاوهر وهشملان اكن اوةل يلح فيئاصت
 نمأسم ةامىلعةب ودكم ءار وعلااهمسأوب رحت ىو + مأى هدأر ,ااةدهنا ىورإ ناب دة ل
 نأ نا اذاواهيمسنأ بحال مها رك !مهضعب ناكد أرملا هذ هوة ءهيقتدح وذا الا ميد هدانسالاقو روسءاوتحاك مولعلا ا احنأهاو راما ذ_هو عسيبق مأا همس ىلاعت هللا هجر ىنرعلا نيركب وبأن اكو بخ ىنأ ةأرعا
 ناوةيلصااهواوتناك نيهللادبعىو رواق افتاةيكمةروسلاهذسهو ىنالخلا نماتفالو أ ة[رثا لاسعت نبا هجر فتصل الاد
 نارقلا نمةءطقاجتوكق ىلاعت هللا هجر ف نصا !لاقوانه له وطمالكىناجتلا رش فوج يحصر ي-غوهو ىوخأة أ ما نعل نو ةزمهنمتةلددمت ناك ||| مو" :نموأ هلهأنم:رعااهنارب رجنباىورو ل-.وهيلعملاعت هللا ىلص ب لا تاعىدحااهنان كسلا
 ةيقيوهىذلاروسلانذ كناط ا م !اذ عمق مآن اىورهنالهتحاةل هب حرصا لو مالكي
 ىنعملاذا ىنالاكىلوالا ه.اعهللا ىلصلا 2ؤتيِملَو مسويلع هللا ىلصهعبصأباصأ ا رجحن ا ىورامهيئلرت ىذلاهرذعو هيف وهىنعملا اذ-هو ْئدلا 00 خلا هركذاك ثالئو أن يداي اذن ,رقهرأ لو كمايقم لد نم ترام ككرت

 ربما ىلع لدي لوالا | ب يقام هللا لوم فو م 2 م 10
 ءلرتناكل !.ة:) ىحضلاو ةروسىأ(ةروسلاهذهلهرن سدس ف تفادخا)ةروسا ىف ذك س وهما عدلمتبتم ىهامو ةروسلا نمي

 سو هيلعيلاعت هللا ىلصدنا ىاعثلا ثيدحو وحن اسم ىورو(ى عضيلا ني :ةمدعن متي أرامل ءاك رت رتدق كناطيث نوكي ناوجرالىفا:ًأرعا ها تلاقفاثالثو أن يةليل مق. لفل_سوهيلعىلاعتوتلا وص هللا لوسر ىك.ةشا ىراخبلا هاو رام ءديؤنيومالسالا لهالمركذ قرليالاعىأ(مالكب كلذ ةأرما تملك: ه.لزنرذعا ليللا مايق لو هيلعيىلاعتهللالصوبنلا
 مأهلتلاتؤ لم مللاموةدالا' :الروأ نيدليل تاك. 5 تيغلام هللا ليدسؤوتيمدعبضأالات' اله |اقف تيمدقهعيصأىف تدضأ

 هللا ىلص هتاعىدح اهنا نكسلا نبا ىورو تلزنة ثالثوأ نم ادنمكبرقهرألككرتدقالا2ا اطيش ىرأام بهىلأد أرماليج

 باطلا دبعتنب ةيفصالا د تاك فن و جوامس ..وهيلعلاعت هللا هناعتناكوزكاسع نر الاقأ .بوهسلعملا ١-
 مآاهمسا ناكو سه فأح وز ل وج أت خأ ىهل مة متكلذفلا ةلاوامهلعلو تل ىلأةأ مااهنا احن اًةياورلوالادب ئيوريب زلا مأ
 اضدأ سف ىنأ جوز ىهوبرحنبا تنافس داتا ىهلقودافأاميق داحأ دقو جنت مانالاا منكي الىرعلا نب/كبوبأ أناكول.+ 2

 حيت هدانسالاقو ىحضلاو درو ريسفت قهكرد- ىف الاء ركذريخالا لوقلاولوحأ ناكو ءاروع تناك



 , مدعوهعاطةنادنعىأ( ىولا ةرتقدنع١ مالاكلا كلذ لثعىأ (نوك رشم اهءماك مل |,) ليقام ىلع نيم مارو ةجهيلعو(لسبقو)
 ةحس قوىح رد تارت ]هورشعة مصب كلذ ناك لب ل.ةوأفغصنو نم ةذسودملا تناكورودصقلا ى :هعروتفلان مهلاصتا

 هللا بصد#م عدودةنوك مشل الا كوهءاعملا_ه:هللاىلص تلا ن علد ,رمجأ طب أىذ هرتلاو سم ثيدحهياع ل ديور وسلا هذه

 مهي لفك ثاهناءلاذذا قفا ىجولارمع ال ناب نيلوةلا نيب عا نكموىلةامو كبر كعدوام ىلا امدوهباحمسةللالر ربا فوك ماعىلاعت
 ل بالا هكرتل امايأرخأ ”ىولان اىورىو ل تل 700 نو ع 0 1و

 الئاسءرح راو[ فهكلا
 سم م تت تآتآ]آ]

 0 لل وم منا أتاها درأ|

 قالطاه_قولوزنلا بدسددعتبا همك 0 وماهفتسالارب ةتوهوأةقعشلاو فاشك تاسالا ليدس

ةممأ او رق لاف بحاصلاتنأمهالا ثيدحفدر و ٍهلد ةوهللا لع بحاصلا
 ىحادلقيملو ءلهالا ىف

 نر مرش ىلا بالا ىهوك ءلاعإ رهاظلا ىذخ ةموهاك كب رودروأك بحادو ادرتازن-5 هصضصخغدإو

 نءمالاكب وهاك: ىأ(ةرو سلا تازم ف جول ةرتفدنءنوك رشملاهملك-:لب ل_قو) هاو ىتمفيال هيقفلالا) ميهياع

 !ةةدمورت_هلاوهنيعوهصخشداللوالال او ريلاس سؤر وك ذا ا مالاك- لا عوت ا تل
 ا

 ملسو هي عدلا ىل_صدنعرخات حولا ناكو لسرلا نمةرتف ىلع ىلاعت هاوقهنمو ءذعهعاطقن ادارملاو | خذلا ضعد ىئاذك (هّللا
 ناىل-.ةوهالقوهررهعدوا د#© ناشد 0 ا والاو رصتو نال ةواموبو دع ةعضصرد : 0 رو

 باوكلانمهدعوةنينرذ دن دوما !|اباكانعوعو رلا نع سو هيل ءدللا ىلص هولا س دوهملا ْ (ربتلا ده تتم

 1 اد ل_قر ىحولاهنععطةنافىلاعت هللاءاث نا لقي لو أ نما ىحضلاةروسىأ
 هفالخ مزح ولوالا لوةل ادر دا ىف كلا لئاقلان ا ىلا ةراش هن اكل لب ف ندملا لوقو رم اك بدسلا || ىأ(لاعتهتلاتامارك
 لوالا نالد_:مرمو د معد وهو ىقرتلل ىف ةأقد : اوهئاضر أ هياو ماك: مهنا ةداوالىلب ؛ىل# و كلذلب ارضالاف ا هنإ-.سهماركا عاونأ نم

 تامتشاىأ(ةرو لاء ذهتنمضت) هللا هجر ضايع نعملا(لضفلاوبأ ىضاقلا هيلا لات) عصأ || هلا هللا لق د
لا ةمارك (هند- هيوطو !ىلاعت هلل ةماركنم 0 ىحضلاةروس اةدي زم نمىكدلا لاق( ل -و

 هيفطألاوهريسق وت ىأه.ءارك |ىلاعت هل

ظعول_عج(هاياهمياظعتو) هل طفةعاشاو كلذ ءاروه-ةمهلعدو هردق عقر هن“ و دو تع مءدلل وأ
 ابيه« «ي

 ءاضترا كن ملا ىلعنايملام. ةيزاو< اذ ةناةئئايب ن.وهلبقالراغمو قمه انو رسال نا ْ :

 تنمضت لوعفم (هدس) لقاك .ظعال الةدئاز تسلوءد كدامدر هفيردت1 نأ بوهقالاو مهطعد ا | وذ نا قالو ىوتن أ

 نس>نالف لايف لاا ىلع قاطو وه: «كهجا وبامو ىث لك لب 2بموهو هجو ع<ءوجولا و(هوجول ا 10 !ءاقلاسانبالا :لررح

 | ةرثك عجوهولوالادار !ا 2 ىو اذهو ىلا ىااذك هحولاءاهقفلا لوقوالاح ىااهحوموقلا اص رصخن لل ن وكت امئادّئاْزلا

" الاماقمموقي امهنمالك نك |ةلاقدللا هجر ف خ_هملا ةلوعدسا ْ وحن ىف دل |ىفمومعلا ىلع
 خل مرثك !اهع' ىلا ةراشاهنالاةيدقورخ

 لاقف)ةرخ ”الاوا.:دلا ىف هلىتلا هلاحدا راو ناب( هلاحن مهيوريخأ امعدلمسقلا لوالا) لق اككلذ (] 5 لد ردم ىفءاحام
 لخداذاىح 3 راه ملا لوأىهوىر-ةودب رقك ةوح ص ع جىحضلاو (ى ساد | الاوسماو ْ و مو_هعلاديك رع

 تانيا ملى الا :ءجوىلاع:لاقاذلو تملا د ورسم طا ىهقوةيحسلان مهل صأولظأو ا انوكودحأن م» احام

 هود از ور رجا < ىايدلا لحاف ٠ مومحلا ىتادتاغوبم .انيلتخا اا سنالا فور_عمري_غمظء هلل
 هباضإ رابتر لو كبدار اون أك سمامعمام لسقو /' بهذوأ ل-هقا هريس نم مهو لا انتا اوصل

 ءاهقنلاهيلا 1 بهذىذلا ر-هاظلا ىلع ءاضباذ - هه لعل ىلا يورد أ يم لكللفا تلا

 نم 0 ار و ف ور ا لاهوت نم ( هوو هللا تام ارك صعب ن منزوسلاوذه

 تنمض:لوءفمهنا لع بصنلاب(هوجوةّتس)ءا ودام ءانتتلاو ل اعتدربا هضخلا ءىأ(ع ا و كال وصلوا ناس تورز اهرب

 رثكلا عج عقوأهناالا هجوأ ةمس لوي ناهجولا ن اكوءوج وهنسإةخست قو
 امهدحأ لا عةسارغعل :*ذااعس ونةلقلا جوءص ومى

 (هلاحنم) ةروسلا هذه ىىأ (هيريخأاع) موهيلعملا٠تهللاىلصهلجالىأ(هامستلا)ةّسلان ملوالا هجولا ىأ (لوالا)رخ - الاف
 ا حذطلاانروىأ لادا الاو 5 .ةنىلع هلمسق أ |! ناعب ن ةدلاكمكركو هلاجم ات: لول اهنا

 هلل ارمي فل حن نمل -وهيلعملا عب هللا ص لاقاذلو ىلا عد هللاربع ل ار اوهنوك كفا

 8 !امدظعتو لاقي م ا نمءاش اعمةيفىلاعّبو هناحمس ل اكاامأ وقولغلا ىلاة..ةلاءكلذ ؤىبتلار ارهظالار | كر |

 ناكات.ماو رحنالوأاحام

 كللذريغوأ هرب ا

 اد#نانوكرشملالاقف

 هكرتىأ هالقو هرهعدو

 هل هللا همرك | اميظعامسش

 ظ
 ْش

 ظ



 هكا :)ةتسلان مىأ(ىفاثلا )يذلا ىنعوربلا نمعارلا ديد ثنو تاح دب( ةربملا تاحرد مظعأ نم كلذ ىلع هلمسقلا ىأ ( اًذهو)
 هلمضغل او ارم معكةمج ءملا ١٠.١ اناس ل 02 ؛ (هيد] هنوظحو ) هنامب مدعت (هددع

 1 انا ل ةوةاو

 7 ا ةلعق ىلع مسأ لك نال

 ثدناثلاع اهاهدعب وأو

 نارهاظل اوهوحنو ير هلاملا درو امد ةردقي ١ طوهللاريسعي ل زودالمستلا نان
 | نمهوكوة_هطالملاو فاطعتسالل رك ذيامامأوةرافك اف نوكي ود ةعنت ىتاانيميلاا صوص اذه
 11 ل اوى أو تنأى ارا سو هيلع ىلاعتهقلا لم ءاوقنمدروايركذاعصةخالف ميظعتلا

 هل-هل-> و زعدهللا امو هللاميظعت سانل ا, صوص ى علا لهو كاع ||هركش و ىدحال

 0 تأ سو هءاعىل ا عت هللا ىلسص ىنلاريغلز وكتالا هاف ةالصل اهوحنو دارأاعمسقي

 وهليةوراكراهملارد_صىحضلاو وأى أل ١ 03 لص مهللا هاوقك دارأ نمىلع لص: نا هلؤوه

 تقوامهنا نمامهم ءىلاعت هللا ىذرس ا ع نيانعءلهةناموهرهاطظ عقل _.:الاامأو هلكراجتلا انه
 هل ةناكل_سرعيلع ىلاعت هللاىل_صهميظعت ىهيجوهجوهناو انمكب رق ىقحو ىأ بودحل ا عمتول-لا
 مسقلاى أ (ةريملا تاجردماظعأ ن ماذ- هول لماتف ى عضالةب_سنلا رهاظريغ ىلا عت هللاه جر ىرطلا

 ةراعتسا لقاك هيو ىطرعرمأ لكو ريخلا لعفو ناس>الاوهوربلا ىندعىميمر دصمةرملاو روك ذل
 تاحردلا فةيكرصت ةراعتسا نوكد ناز وكول الدون تاحرددهلالاعالزنمةرمملا هل هل ةينكم

 ىذلاما ا" ءتلا نوكيبر ريدقت ىلعهنالءءاعاوبب دار _ظنىل اعز هللا هجر ف:_صملامؤاك فوستر ال

 تود لا قو | مس سوهيلعىلاعتهللا ىل_صدهنا نمحارشلا ضعب هلاقام ىلع دب فيك ةهلل مسقلا ه هديقب

 هتتاكمنا_ىفاثلا) ىدحالا مهو وةرهابلات ا زجعملاو ةماعلا و ءدلاوةلاعلا ىترلا نمدحأ
 | ةاعفلكاذك وةةاةمةلمهم ا <ةوظحلاوةرونعملاة بقر لا ةناك.ملانا ارامرم(هيدإ هتوظحو دفع
 ىظح> نماضي أ ءايلاورسسكلابةيظحه لاقي ودلاش ةوجعمءاطهدعبو رظنهيقل_قاكواو اهمالا

 نمهلصاو ؟وعافلاث 1[

 2-5 ارا ترطظح

 تاذتناك اذااهحو ز

 هم بدصأو ا

 الدةلظسال نازخلا فو
 كتاطخانا لوقيةلا

 ددو::نالاتالفةرظلا
 هارربنالعا سافلاىلا

 هرك ذ دب رثام صعب
 (هلوقل) ردم

 هكاكم نادي داوق ىقاعمم

 (كبر كءدوام)
 فو لادلاددشك

 لوعفمفذح (ىلقامو)
 ءاقنك اواهر وهظاىل-5

 هنوك عمركذ قيس
 ىأ) ةل_صاقالل ةاعارع

 ٌك.ءدولري غ7( ككرتام
 الرسغ (كضغبأا«و)
 كللاقيردط لعىلق

 ىعملاوستراارشتلاو

 0 ا عطت 5ك

 8 عاام 0 - اذ

 نمذاكرَتلا ىأ عدولا ف

 كاكرتؤغلابدةفكعدو [2

 :هجر ىخص لا ىلع ا ضرُت راخم ارمثل| ضد يا كوم ملا همم وهنرقب لصف ملل عه ]ناكاذاهدنع

 جا هجوهلعههجولااذ هقر وك د1 اهم ءمسةلل مضنااذااميظعتن وكي ءاكأ لوالادحولا ناهللا

 نيرباغم ءنمظفأ 4 ا علا اله قنادار-1لانابد: ءسيجاوالو ًامانلقام لد هوهورظذ هيف

 كلا لصالة هور 0 هورخ ” الا ىلع اهل د فدو ااا ارا ”الاوذن اك لانا 0

 8 مدام ل دم ة5نافر ذا 06 شنو رتل اهغلل /!ىفنا منعم هل عاد دولا( ىلقاموكب ركعدوام هلوقب)

 رو تتر راما و ؛اهعمدب اف الص هك رم هللا ن اىلاع انعادف ؟نوكيةراهدسالا قد رطىلع

 هلا وهدوء ىحربو سن ,١نوك اا عيدوتدلاو عوج رلاىلعو 1 اد_م.هالالد عمر هاطهمناح نم

 داعلا كنود الو 0 رءصاق عادولا تيا راذا هأوقي ىاحزارلاراشأ

 اوداععادولا ب كلف ناف د سبنرقن ءدوعلار اظاناو

 ةفيصاوأر ا 0 اوالا ى_هملاب 5 مدع ةمهاكو هفط ةياغ عمدرك ذ نمرأ لاذ هوهادك م هىلقاعو هأوقق

 لأ ل 5 لاق ةل ءلا ل نااولاق ما" | هر الا ىضتقيفه_يقدغلا ءلاو ىنعملا دايز دقن ليعف» ||

 ادرو هىيرفتتلا تلح دوام اقع :ورعأر قود. ةملاو ردع رسب ءك4 هك رثك

 ذ مرع ترا دو

 5 2 2 هه اح هأوعك رعشلا قدرووهدؤع |ة:الس انلاهعدو نمسانل ارم توق

 اوعدو ىذلا نماعقن ماظعأ 0 0 9

 عدب ىضمام اونامأ في رختلا م م-هوقنا مل مع ء اذ_م حاب علا :لاق اذلو

 ءةعاط عطار غىأىر

 ارو هيداعل قراغمالو

 لعدد اة مدد 6 5

 ا 2 7 0 ثك_-ضطغأ امو 1 رثام ىأ) هأوقو ف ةعلدولا نم ةراعم _سأ هلعحو اطخرديو
 ل

 هو 2 ؟اضأر علا قوه م اة ١سانلاهعدو نمسا امش ثددحلا ىف عك 1 اايضامهد قطني هع

 م ىذلاامىلد ءلخ نم ىرعشتي ا هلو هليل :ةلاندو(اوهدوذلان "7 ماع :مهسفنال اومدقامناكو)

 فأل 0 ا 55 الا االافلالا وءا لا ىلشوىل“ ::هعرأ ته لاب 1 5500 كابىلق مث



 ذممكعطقالو كالخام امبنعىلاعت هللا ىذر سابع نيالاقلاةالك ىأ (كافطصانادعب)المهذك رئام ىأ (كامهأأم لقو)
 وأن دلان مىأ(ىلوالا نمكلريخ)ةرخالارادلاوىأ(ةرخ”اللو)الئاتزعىأ( هلوق)ةّت_ىلا نهىأ(ثلاثلا)كءفرو كافطصأ
 ىأ) ىزاغملالهأ ماماهنا مد”( حسا نبالاق) ىلعلاتاحر دلا ىلا ىقرتلا ىناما دهنأ ىلا ءاعا ىلوألا نمذال ريخمرخ” الا لاخلا
 نمكلدعأامم_ئاوشلانماصلاخايقاب كداعمىأ (كعجرعىف) كريص موديلا لواتام ىأ مال عفرودودعزمهو مم تف (كالام
 دئاعلاولوصومامنا ىلع الام خلا ضعب ىفاكىورب و (ا.:دلاةمارك نم لاطعأاممانعأ) ىقعلا ىف(هللادذع) بنارملا
 ليقوةلمهملالادلا ديد_ثدب(ترخداام ىأ ل هسلاقو) ىلوالا فدك اطعا ىذلا ن«كلريخ ىرخألا قهكاطعا ىذلا ىنعي فود

 ىضوهريخ ذل | نمةمح ع مان

 داو ىنعملاومجعيو
 نوكيامةمدعملاب لقو
 ةلم.سهملابو ةرخ* الل
 سستوايتد-النوكيام

 ريغ ىهو ةغللاةعألا
 هاوق ةلالدو ةروه-ُثم

 | موقت ور ديىلاعت

 ىنعملاو ةحرت ريغهيلع

 نمثلإ) هتامخ ىذلا

 ةمالا ديري ةصاخاوأ

 كاما كلا ىلعلا ةيكرحلا
 م ةلماك !!ةعاعشال

 ريب هب رسصلاادارقألا
 (ايندلا فك ةيطعأ مشل
 راش هدا كا
 ورك دقت د ةيئرملا
 ثيدحلاقدروامهدد يو

 ىدايعا تددعأ ىسنالا

 تأرنعالام نسكاصلا
 رطخالو تعوس نداالو

 زو-# ورث بلق ىلع
 نورثك الاناك ناوةمارك نمضت ماقم لك ةياالا رهاظوهائدومحما ماقملايدارب نأ

 ل.+يلعد زا ىلعهنرخدا لاق وةمحعمهلاذو بئاوذلل م. امك سدفنلائدلا

 قائلارو هشملا ناك ناوهليف ام هتسسانا لوالاراّتخاو ىلةالريسغت( كافطصا نادعب كامهأامليقو
 كن رقو ءلراتخاىأ كاقطصاناد_عد هلوةو صوص ةلرثوهق لرتلاعمويدصتلا مدعلامهالاو

 نءىور ا ذهوهدوملاد_عب نوكيا هنافنارحفاك ىضولا ءانعم نمنوكي نأ لهثك وعقاوللنايب

 ىلا لصاوفلا جبن: ىلع ىر>يلوهنلعالارا د ةخا ىللوعفمف دحوامهنعىلاعت هللا ىذر سا معنيا

 لاقهناك_ةهشمأو هياه أو هسفن عيل فذح هنأ نس>الا ليقو ضعبلا ىلع ل دبا هبا اال ءاوأ هدهد ا

 نم كلريخةرخ”االوىلاعت هلوق ثلاث ١ ٌكئلرم ىرتسو صغبل كتر هامل سوهيلعىلا اعتهّنلا ىلص ل

 ىوروةلوطو مام( كعجرمق كلامى |[ ( هجرت تمد دقو ىزاغملا بحاص (قد>سانب الاوىلوالا

 ايندلان مك عوجر تقو ريد## قردص وأن امز مساك عجرموكلاحهيل الوؤرامىأةزمهادعشلل "ام
 5 ادع | مالت لال مالو ملغ ءاروأكل انكيتاعت هوه وهتنحوهتماركر ادق ىأ(هللاد ةع)ةرخ الا قهلاىلا

 الفرثك أو ىلعأ وهام رخآالا قكيطعنأ.ةدلا ىف لاطعأ 5 ىأرخآ مظعتهيففمسقباوجوأةدك وم
 ةماركن م كلاطعأ م مظع ()ةيلحتدعي ةيلحوهف هركداع هنع قئامدعبةياس هيقدعووهقءولااعلاد“

 30010 را ورق ”لرصنو كزازعاوكلبب رقن نما ايندلا
 هؤءتاموهوةريخذلا نمثل هدد عأامىأنيةمجعملاءاخلاولاذلا( ؛ كلترخذامىأ) هريسسغت

 نوكيامةلمهملابوةرختالا ف نوكءامةمحعم اررخذلا نا انه ل يقام سرغلا نمو سئاغنلا نمناسنالا 6

 ىقاتسىتلا تاءافشلا لب (ةءاقشلا نم) نورخدتمفوقهيقهعقوأ طاغاذهو ىفاسملتلا لاقايندلا ىف
 نمضتي ماقم لك وأ نورخ"الاو نولوالا هيقهدمح ىذلا ىمظعل اةعافشلا ماقموه(دومحملا ماقملاو)
 نب رادلا ىفةقباسلا نمريخةيق"الاكلاوحأ ن ادارملال_مقو هلةام ىنعمنوكي اذهل عدو ةمارك

 ىءملاب وهوأه رك ذنمضت ام هلوقيامىأ (هلوقعبارلا) ةل صولاو حملا ىفريخ ةرخ'الارادلا ل-يقو
 ديك اتللماللاوٌكيطعيسلوهنءهللا ىذ ردوعسمنب |ًأرقو ( ىذرتق كب ركيطءي فوساو) ىردصملا

 هنابسجالا نياهد روتنالواه ريدةتادكنملا ىلعالا ل خدن ال ىهوءادشبالا مالاهنا ىرم عزل لاقو

 ماللا تسلولابةّدساولاحناليلد عمتالثالاحلا ىنعمنعماللا علخو فذ ا نمهيئامل فلكس
 (ةداعسلا عاونآوةمارك.ل اهوجول ةعماجةيآءذهو) نونلابادكوثمالا عر اضملا ىلع لخدتالاهمال م.
 اًةيلباموعتمعد_ةفءددرتوهاضرتاماكتلقاذاف ناسحالإة ءاغادهو هاضرىلا هاكوو هلأ ثيح

 5-2و

 اصوصخىأ ىتماله-يف عفشأ ىذلا ماقااوهثيدحتداهش؛نو رخآالاو نولوالاهيفهدم <ىذلا ىريكلاةعاف_كلا ماقم هنا ىلع
 ةاهلا نومضءديك كلءادتيالا مالدل_>دعب لد فوز ادة مربخ (فوسلو هلوق ]52 !!نمىأ(عبارلا)اموعممالار ثاسو

 ءاعاالريخأ:لاوديك الا ىفرحنمب عمن او ىضرلاةياغىأ(ىذرتف)ك نيعهب رقتولي_ذظرامىأ(كبركيطعي) فوستنالوىأ

 ءاملعلا ضعي نعو ىرخالا قءاطعلا اذ_هناىلع نسر سفملارثك [مْكيطعيساودوع_بمنبا فععم قولا كمال نئاك ءاطعلا ناب

 (ةداعسلاعا ونأوةماركلاهوجولةعماجإةيآءذهو خسنلا صعب فو فوساو ىأ ( ةي”الاهد_هو) |يندلا ىف ةكمتةىلاةراشاهنا
 ةخفاتتدلاؤ كة طءأامكلرخ() ىقعلاىفهدعوامواتندلا قءاطعأامىأ



انالا نمدحأ ههنك معبالاممارك الا عاونأ تاقر م ىأن يدحش4بناسحالا ىلع دازاذا عنأ نمةزمهلارسكأب (ماعنالا تاتو
 م

 لاق) ىلعلات .احردإ او ةمأ ركل عاوفأن مىبقعلا فهد هووا.:دلا ىف ولام عأامىلعةدام زل ةسعماحو ىأر لاب (ةداي زلاو نيرادلاف)

 نيسعتو ىدحا هنسد| دع 0 راتلاوى ءزاغملاب رووهشملاوابيقمدقملاو ريسلاسحادوىفاسملتا |لاقود ذمدعت (ىقدسانيا

 ىناميىريج عمصأ ىذن ءبسنلا# رد رعاك امنا ىلعاوقفتاةكالانأ كلذوةرواهمو مالك كلام نيب وهنعب ناكو ةئامو

 هللا ىأ(هي-ضرب) هت لاقدنال_احناوهءألاعتوهناحبس لوةمئالةاورذاش لوو لاوملان مهنأ ىلا ق>سا نبا بهذو

 مانو ماللاو: ءاغل اممفبحاحصلاىفام 9| ١ 3 ىلعوهو (جافلاب) مالسل اوةال_دا|هيلع هيدن ىلا هو هناحرس

 ك؟سوءافلا 2 الاقل هت خلت7ب7بتتل-ت7لبطلبتتبببتتحُ حج اه

 كو -”7 دوو ل اة

 0 نيدادلا ىفماعنالاتاتشو) هأوق عمةرققمذهو فورعملاه- -ولا نمةراعتساو أب ورض ه ىععهوجوو

 ه-:موهئادعأب 0 عاونأن عون لك كيف عمتت هناهن عنو هناقر ةدمهردي رأقرفدلا ىنععرد_صمتاّدش 0
 ىلاعَتيَرا ا مع :لا ىلعةدانز :لاوأ هيه صخام كلذ ىلعةداب زلاوهاةطص اودرا ها نم كري_غىلعاهبهنلا م ]ىلا ع

 ار اقم املا وادا :زوىسلا اونسح ا نذل فا

 ماعنا الري سقت فطعمهنان هل ةامودي طعيسامهلاس رطة اما - هوهءاطءأوهدعواملوالاوأهريغ

 وغلا ملل نوك سوا همضت ميال تشيبلا مندل ون الابدي ضرب قدا نبا لاقإ هاهجوال

 انفدلا قزوقي هتادار ااناضنأ مالا نوك سوءاقلا عتفي وزوقلا قلطم ى-ععنوكت وءاد_ءالا رقظلاو

 دا رااوهادهورخ "الا قرم ا ىلع ةىلع ريا ! رحلاباوثلا(: -"الاىفب_ اولاو) هيمت وهللاه مدي و

 صعب ىلع قد ا !اه_>ولاك نا هو ةرج + اوايفدارم ةوأريسخعار ارا قاطمة.لصالاه: :ةيةحن أكن او

 ا صالاؤ نا رخدا ءورمالاروهظو سفتلا اك نمهلا» اطعأاملك- !لماشةي الا تاعج ناو ةقلادلا تالا حالا

 1 0 هيطعت لابقوزايندلا ف ةكم تف كا: راشأ السدو اك رةاضناناكءاوسدهخك فرعتالا مهل

 5 كاان ضوحلا ادهر 1 00 -عالع أملا هيف ل عجيل هنود وأءاني عمر ةدعام وحلا( ةعافش هااوضوحا

 ىل-ع 0 55 ىأ تلزت لاووهشاو عوز ماا افغاافغادح لاى مودي .اعىلاعن هللا ىلصءلنا لوسر اند 0

 (انندزا نرد و وقس رد مك ا هوك-ا'ام نوردنأل اق مثرثوكلا ةروس ىلتوةروسامت: [ىلع
 0ك ور ا اوه ضو كافر مالريمْصلان أك 8ك | ضوحوه هلوقومرخآصىلا ةمايقلا مود ىتمأ هدرت ضوح

 ريسفتلا ذ هو هل؟ صوح هب .اعةنماىقربترثوك لا رخآث ب دح ىف درو (كهريغو عرشك. !اريخال ناك

 مالك الوريغلا عمولو نادارعامج مادي رأنا ليقمهتعىلاعت هللا ىذر نسىلاو سامع نءأو ىلع نءئىور

 هللا لذ ىب .ةىمألاو مسو هيلع ملا هللا لام وودل رقنمديال# صيضختلاديرأناو

 دارأنالوقأ تدضر برلوقيى->عفشدضكثو الو كتم ىف كم رغم هللقلءربس < ىلاعت
 ص ١ << نا ضءب نعءىورو )هيلع هلجن معنا اقهدعاسملقنلاو هلل محم ظْالا نال هاهجوالف ضارتءالا

 ىطويسلا لاوهمعىلاعت هللا ىذر ىلعو ه( (لسوهيلعىلاعتهشاىص ىبنلا لآ
 0 5 ا 3 م

 ىاحتانا هريلالاوواعوق درعه كد: نهسودر هلادخ_سمقى مال دلادجرخأواقوقوم
 لود رم نسحلاهناىور

 3 2 قم هب ”الانأ اأىلاربشأ|

 ىقعلاو اندلاقءاضر ءافرو ىاذسمفلازارز و لانس عب 0 نهلوأ نا ىهذلالاقو ةيفنحلا نيد نبا
 5 ول قأ عم

 نفر تدي علا كورال لع .ةاميقلادوهودوم اماقل ىأ هاش أاو) )دوروملا اىأ(ضوحما هيامعي ليقو)ةنآ الإ ىعمف

 كل اعتدرلا لضدتلا لودر ا:دبكلا# ني سن !ن دكا أ مموىراخبلا ةراور ىفااكتةريثكم ايا, ضو هريغو 00 ةوارغلا

 كبرل لصفر وكلا لا اك ميحرلا نجا مب رقفروسلفن ١ ىلع تلرلاةقهسأر عقر مءافغا ى مغاد> لاى مسوهيلع

 ددعهس ريا 1 .د رث صو حو هرم ري رخهىأ 23 دعو روج وهرب هولك امن وردت لاومترتبالاو مكثت اشنارخاو

 لفلار :ملحأو نيالا ن هاضاني مي هنمهؤامدعى أى ذوحدي لعةنملا قربهترت :وكما| امه. .اورقوءامسلامودغ

 هاتعمو دعت فر هدأ 0 تغيوفقرو نمرخ الاوسهذ نءامهدحأ ةنحا ن نههنادعنابازمءهيقتغب

 هرك ذامىلءههحوهللأ مرك بلاط أن يلعوت 2 (يسوهيلعىلاعت هللا لص هلا لآ ضعب نعىورو) توص هلاعب | ءابرحىركت

 فصوُو -سوهلع

 لاقنم نارذكتعلا

 لدع هي ركح نمو قدص

 لاو جافهيمد اخ نسو

 رهظءانعم ماده نا

 لصاحلاو رفظو ب لغو

 ها ا
 ةكم حتقو ريضنتلاو

 ما باو-ٌُثلاو و

 مر ةنم هل خأ اممىأ
 نملوقلا ذآ هونبعأ

 | هللا ىكر سامع نس | ن نعرب رح نياومتا احىف نياهاودو ىلع نب د نءملاعملا بحاصوادت_بمولعثلا



 ىدربالو) هلو ب 4هجو نيب مث ىطرتف كب ركع فو.سلوةبأ ع نهىا 1( ه«جرأن آر لاق آسدأ لادهنا) رهن ىلعت ||

 دنسمقىمل:دلاوافوةو«ةيلحلاىف 0 اهذعما هرو( ران :لاهدمأن مدحأ لخدي نأ لسوهياعملا اع“ هللا ىل دهللا لوسر
 ةث>رما لوأ هناثلذو ةيفنكلا ن رادع نب ن سلا اوهلحرل اذه ن ا هلياو وىلرهظدةىاحلالوقادببلط اعود هرمسودرفلا

 درواع لك ثيفعص نا اذهوىكدلا لاقرا: !!ىفىمآنمدحاو نوكب :نأىذ هراال ل ذالاو تلرئال ناو هىسرتن |ف ردد همق هلو

 لوخدنمديالذا مهب ونذ عج ةرفغعنيذمؤملا عي ءاعدلازو زوال هريغو مال !اد. عنيا لاقمث نموا, يفمهتا هع ضعبلوخدانذو

 سدلذ|ةعوو5دمةضراعملا نا ىدكالو ى- ضناتأ :هؤملاونينمْؤللو |:موم ىدب لخد ن رو ىدلاوأو ىلرفغا بر هضراعي هه +3 مهعم ل صعب

 اذاالا الماك ىذر ىذربال 002 اع تام هاب عوفدماضي أ ق باس !|لاك_ثالاوا هلك دا رفالال لع ءاشلا عيا ظ ظول هن ' لاق

 نءىذمرتلاثيد>ىؤواذهىل-_هاةفى حاملا ىقرانااةمالا صعب لوخدىئان الف لءةثسلاىفمااذهو الماك هثمأ عي هل مع افشعقو

 9 ودهن كرش نآرفغب الهتلا نا ىلاعتو هنأ حبس هلو5 ن مىلاسحأ 0 د ع ا

 ءاشل ل كلذ نودام

 نآرقااىفةءآىحرأليقو
 كلا ءاوقذن وتل نهال
 روعكلاالا ىزا< لدو

 دقانا ىلاعت هلوق لل-هقو
 باذعلا ناائيلا جوأ
 لوو تدك نمد

 امو ىلاعت هلوقل.ةو

 ندي تدك أ
 وقعت و52[ ثتيسك

 لك لآ ىلمقو ريك نع
 لءةوهئلك اثىلعل مع.

 ىدامعاب لقىلاعت هلوق

 مهسفن !ىلعاوفرمسأ نذل

 هللاةجر نم اوطخقال

 ىلاعت هلوق ليقو ةي'الا
 مثيادتاذااونمآن يذلا بأ ب

 " هناههجووة يالا نيدد ١

 ا كانو هاجم
 ةيناغلاانامن 00
 هللا اندشرأ اماهيقانيفطااذاناريفةداهزلاواْمعضارعالاءانماواهءانةءالاواهما|نوك رلاو اهمرارتغالا نعال

 ههجوىلارظنلاىفادباللب ىواسالىذلاذادتلالاو معنلا ىف دل اراد م ةمقايلا رادلابفيك.ةهمالك ن نمةبآلوطىفابتر ا

 ىلوأ اوتو نأ ةعسلاوك- :هلضفلاووأ_ ”ايالو راع هال رنا كفالات ءل-_سه حنيت قاموه ورخآلوقهدك ةورح رك

 ىقةيآ ىرأوده ةلراَم لا نيهللا دعلات ىتومنينأم محلات !هليارق رقغل نأ [نوحألا اوحفص. !وا وفصم ءآو لاقت 0

 ىلاعت هلوقةمالاهذهنآر ها راج دا قو تم سامع ' 3 نك بملك الا رخأ دقو ى ع :!لد وعملا تانك

 نءافىلاعت هل وقل قو ننام | 0 ردو لبق نارقلاق كب :!فوخاو اذهىاقن وطب ن 1

 تدعأ ىلاراذلا ١ وقاو ة ةقيدح ىلأن ءوح اًءيسلا او>رتجا يذلا بسح ملا عت « هأوق ليقو دب اشأ كير نالمةو نوهت

 تيل لفكر ىلاعت هلو3 نمىأ( اهم هج رأنآرقلا ىفةبآسدللا اهنا هدضعتق قرطهذ هواهم
 نمءاحر ر 6 اةعركس هن ”الاوذهنا يملا ا 32 1: ا ضقت لعفإ جرا ودرح ل

 د ”الالع 3 , الاءذهعماسن مجرأ دعولا تابآو نآرقلل عماس سل هل دأ ز امو هود عولاتانآر ا

 4 الامد نق رقلاىفةبآجرأىف ادوات | (هيدل 0 مالك لا خيا نموهوَةغعل اه.مو-رثاهسفت

 مياصأامو ليقول وثوبذكن مىلعياذعلان املا جوأ دقانا ليتو روقكلاالا ىزاك ل هول قو

 كلام وفن لع اوقرشأ يذلا ىدامعاب لق ليمقو رشك ن نعوفعيو ميد | تك اميفةسصم نم

 الو ليةواشرخ ا مالم يكفانامثدل طاتحاهنال نيدر مي ادئاذا اونمآنيذلااهيأاب ليقو هرخآ

 ليقو هسعهللا ردحنو ةيآفوخأو ىلقنثمطمان ك-لو لقو ه 1 لا اولوأ لت

 قاع لال رق وتو ا) كلذرمغ ليقو نو.هذت نساف ل قو نالقثلا| ماع !غ رع

 رانلاةاصعلا ضعي لوخد ناب ثددحلا اذه لك ثن ءادقو ران ذلاهعمأ نارا لع نأ و هدلع

 عي رغ -غاعاعدلازوكالهللاهجر قار ءاالاواذإو دءعولا ىقفللا مْرلد اًصرنم“ نكيرملوأف هر دة مرعأ

 0 تانمؤمماو نينمْؤألو ىدلاولوىل رفغابر ىلاعت هلوةقورات الا قدروهنابدرناونم_:مؤم ا

 نيك !امال مافع ماتم مما سثل او هللا هدد رباع اضرلا ماعم ناانهدروأ هنا لع واضي ًاةرفغمدول#لام رع

 قلاقتنما قالا نءلاها ضب هب رتغيام بهاوملاب>اصلاةاذإونياسرملاديسأ نوكي ال 5

 هللا ىلص هناق ْن اطي_كارورغ نءهمهأ نمدحأ ًااهلخد»ن وأ رانلا ف هتمأن مدحاو ىضربالا دو هي 8

 ةأرحهناباضي ا دروهرخآىلا ىذرأ اللوق. نأ ن نمهقح ف رعأوهوهررهبوذرباع يب هرب سو هيأ ءلاعت

 ةاصعلاباذ_ءنوكي نأ د_عببالو تفعضناوهتاباور توم 5-53 0 رو كولا رداءوسو

 ىذر ق ذو ىلع هاضر نالاض». أ ٍل_سوعيل عملا لص هللا لوسر هي ىذربالف ىلا عت هلل ىدرمريغ همام دعل

 مهلخدي هيي ر ىضر مدعلر اذلا ماوخدو مهنا صعب صر: لاذاف ايوه «نوليدق 0 ملاك كراو هير

 قةعمست ان "الات ءمتحلاو ى نا تاكاضلا :اواح عواوتم نذل الا رس ىنل نأ. الان "1 لاح هاوقابماى ى د ل٠٠ اق هاك 1]

 هراةعفوخهءاوثءاحر تاغوهبضغ هدجر تةسهنأىلاءاجاءاحرلا ىفةرشعو فوخلا



 امهو(هثال [نمهررةو) هلوةىلابسنأ و هوهئامعن ىأ(هم_عن نم)امرك ذىأ (هياعىلاعتهّللا هدعام)ة تسلا نمىأ (س.الا) أ
 جتفلابىلا ليقف ءال"الادرغمىف ف اّدخاوةنطابلاو :رهاظلا همعنام>بداربامهعامتجا تقونارهظالاو ليقام ىلع ناذدارتم
 ىحنكءايل أبو ماللان وكسواهرسكب ليقو ولدكواولابوماللا نوكسواهح "قب ليقو دك نونا اورمسكلابللءقو جرك نيونتل او

 امش لدحلان م(ةر و |ةيقب ىف) هوحو هثهج وهدنع ىأةدحوملا حّتفو فاقلا مسكب ( هلمق) هلوقو سونتلا كلرتو متغلاب لمقو

 7 ليقاماقح الهيلا نسبا ةباسديلا نسحأ اك ىلاعت هناباح ولت مثيلا ماقملا

 ميكا م رك-ا|ىلوملل لعق هنا ثيح نمسامتا هللا لعفب ىضرلاو هيدعولل ةرخ "الابولو ةنلا هللا
 دحأ ل ودب ىضربالإ_سوهيل ءىلاعت هللا ىبصوهقىفادلا ثيدحلا قى نملاوهوهناذ فوه ثيحنمال
 بلطاةلرتن ءزاماضرلاوأ لاك_ثاالفءهّللا دارعهنا ثيح نهال هناذ فوه ثيح نمرانلاه-تمأ نم
 هللاىل_صبلط ؟وةقيةحءاضرلا مدعهنم مزا_:الورانلا ف ىمأ ن مدحاو وفعلا بلط ارثاالىأ
 ةلرتالةنحلا مهاد نهديالف ءاذرالا.دعواذاوامادءاضرلا ماةمفوهوار ومأهتمال دو هيلع ىلاعت

 لصءاذ_هوتابمشلا ماهوابتأناو رلالاطب | ىلءدح أ ئرتح نأ يبني إلف قيقدهنافهمهفاف بلطلا
 ديعلاىلاه-:بنومداحاو هلدتلعافرا.ةءابهللاىلاةبسنركفغلل نأ نم فقاولا حرش فام
 ضه»ىقوىلوالاة يلا را. تءابىذرلاو ةيناثلاةبسنلار امتءابمراك_:اوه.هفاصتاوهتيلعرابشعأب
 دارملان وكي نأز وحول الد سالاوةغل املا حم ىلعدول اء ىذرلا ىقندارملان وكي نأز وح حو رشلا
 ماقم ل يقو هاباب مالاكلا قاي_-.نأالا سدس !نعبدسملاب ريعفهممأ نمد أ هللا ىدع نأ ىذرنالو

 (هثال آنمهررقو همعت نمهيلعهللا هدعام سماخلا) دعب وهوهسقن ى-حقوهاما ءاضرلا
 اودعتناو ىلاعت هاوقل ةقفاوم قر ةحّدلا ىأ ربرةلابءال" الا قودعلاب :1| ىقريعو يءمسال' الاو مثلا
 تاغلءال ”الاّةدحاو فو هدصاقم ن_سحرظناننابدك_:امكبرعتالا ىابق ىلاعت هلوق فو هللادمعن
 ناب ىفىاولاو اهرسك و ةزمهلا تف عممالل ان وكس ىلاو ىلاو رصقلا عمرس كل او ةزمهلا ستقب ىلا اهم
 ىل سل لاقي و :-:ه>ىقوهد_:عىأ تندونرنةدحوملادابلا عفو فاعلارسكي (هلمق) هدعامدع
 ىلا اميثي لدملا ىلاعت هلوقنموهودعبقلعتم (ةزوسلاةبيقبىف) هلوقودقاطىأ ل بقاذكب
 راشأ مب اميفن كل ذك ىضماميفهللا نسحأ كهنا ىلعابيمتت هرخآىلا مثدلااماف ىلاعت هلوق
 ماع هلدادهال نايب(ري_سافتلا ف الثخا ىلعهءسانا اًةيادهوأ هلءادهامىلا هني ادهن م) هآوقيهيلا

 فاضم ردصمهم ادهفش سائاا ىد_ه وأ لادهذثىأ ىدهق كاف وق ةريسفلا قنيل وقلل لماش
 ىقابيق لض ىتلا قءرطل اوأ ملعتملام ملعتونآ رقلاو ةومنلا لاعموةعب رشلل لادهىألوعفملل وأ لعافلل

 ريسفملا | سنك قدر وك ذملاوقأ اهلكو وهيل عىلاعن هللا ىلصهرغ -ىفةكماعش فو ماشلا قب رط
 الاحاءجولوهرخ [ىلا لامال هنارب دق: نهرو ر< ىلع فوطءههنا ل_.ة(ءاثآ امءانغاف هال مالو)

 هنهللا هانغ أ اسم هللا دنع ن مان أ ىنعم ىلع ترصق وأو هاطعأ ىتءعدملا,هاث آو لعىبععةي الا قدجووزاح
 هروهط باطولىذلا بيغلا نئازخ فاعل, مت غلا لاموامهمءىلاعت هللا ىذرركب نأ و ةحدخ لاك

 لو هيلعىلا عت ىلص هلل مهانغأ ذا هّتمأن مدوع بت نيذلا ةيالا ىف هلايعليقو زاك ضرالا الم
 مسقاعءاض رلاةغللا ىفةعانقل |(ءانغلاو ةعانقلا نمهبلق ىف لعجاسع وأ )

 ليقاكهءىذرلاو

 ةرورضلاردةبهافتكالاوأهّلل
 قاكؤئشلكةتعنقاذاو * ايئاك ةطيسلا قوثام لكام

 سس سس سس سا

 هان آاكهّللاءانغاف) ه|لامالهنوك نمو ريذَهدلا وأ ةيلاح ل( هللامالو) سأنلا هءىده ل اما ال (

00 

 مو4.اعىلاعت هللا ىل ههيلاراشأكسلقلا ىنذىأ( ىنغلاوةعانقلا نمهلبقىفهلعجاس؟وأ) مانغلا نموأ

 ىضماميفهللا نسحأدقلا#

 هلادر ومر رقودعوامخ

 ةروسلا سننرت قالخ ىلع
 نه) هأ و هيأ ا راشأام

 فاذمردصم(هماده
 ةءادهنمىأ هلعافملا

 هإءادهامىلا) هأباهللا

 ىلاعت هلوقب هدام لا ىأ
 الهاح ىأالاض ةلدحوو

 ةعبرشلا ماكحأ لمصاةتب
 املا كادهف ىأىدهف
 ةءاد_هوأ)اه«لعئالد و

 ىد هفىأ (هءسانل ا

 ىلع ةدانزك:سانلا

 2 كسغ.ىفكتءاده
 ةرصاقلا هدا دهلا نيب هلهتلا

 امهئعريعملاةيدعتملاو

 ليسمكتلاو لاكلاب
 ديعلا امهم لصت نذللا

 ةبترعو مظعتلا ماقمحملا
 ىسعنءدروأكليجبتلا
 لعو ملعت نممالسل هيلع

 توكلملا ميدي عو

 فال:*اىلع) اممظع

 نهءىدهىة ىأ( ريسافملا

 اريل اانرشأام ىلءريداعتلا

 ىدهفر راحل نمضي

 ىععوأ هللااده ىنعمب سا

 ةحدخلام نمءاطعأىأ(

 ةرثدك نعىوغلا سدأ هاو

 ىلاعت هللاءاطعأاعىضراذاةعانق ىذاسملا ف نوذلا رسكب عنق نمو*و د_ة:ءالزنك ةعانقلا هلوقيو سفنلا ىنغ ىنغلاامىا ضرعلا

 لالا لهأ نملاق نملاتام ن.سحأ امو احيولت ضرتعملاوا حرصت لئاسلا ىأرتسعملاو عئاقل |اهنموهاوسا م لاساذا اعونق هدلش و

 الثاع ل دجوو هاوق نمداغتس م ينعملاا ذهود (عمطلا نمرضأ ئثامف# عمطت الو ةقافدن عيطن ادبع رحت اوه عنت نارحدبعلا)#

 ةمايقلا مو. ىناولت < هنود نمو دآ هلوةبهيلار امأاكءاوس نملك كيلا ج وح[ لب هانغب مومع هلا ذغان قالا ىل احاتحموأ اريتقق ىأ



 ىأ امي هنوك نهو(اميشي وز

 هل قر ىأ ني تامهملا
 هياع) فطءوه-جرو

 هغد_دذعسهذأو هع

 لاقىتحهمهو

 كيلا اواصي نلهللاو)#

 مهعبج
 (انيةدرارتلاؤدس |

 كءلعام َّك رمان عدصاف ])

 ةضاْضغ

 كد كاذب رقورشإف

 «:(انويع
 بوصنمهعةخس ىو

 ناك اذاالا مقم-سالو

 (هيلادوآو)اددشملادلا

 هيلع هدب رثق نسحأو
 قهسقت ىلاهمض ثيح

 ةدعنمهلعجو هلاح لج

 ادودعت مى لامع
 ةيدعتلان كل اروصقموأ

 موزالاناكرثك دما ف

 ليقو) رو_ثارصقلاىف
 اظو_-عامىأ (هللاداوآ

 ه5 افكو هئبانعْن سعب

 هتياجلاظىف اظوفحم
 هاوآ ةخس قوهتناعرو

 هناذب هانغأىأ هنباىلا

 ىوآىورو هاو
 ءاتعمواروصةمهللاىلا

 ملساوهيلعلكونوهيلا ا

 ىاعملا ءذهو هندلرعالا

 اها لاي ألا

 هنأ قداصلارفعج نع

 هّلالوسردرفأ لك
 ا مسوهيلع ىلاعت هسأ ىلص

 ١ قامش ناكف هنونأ نم

 سانئتسالا ناو قىاريغي قتاعت هإنوكبالثا لاش نآنكعو ى.تنا قولخملل ق>هيلعنوكالثل لاةفهرغص

 لادلارمسكوءأحلا حبي (بدش-) بلاط ىنأه عملا ءاو"اف هتدالو, لقهيبأتولهلبأالا م٠

 سوهيلعىل اع هربا ىل_صهردق هلا عقر دو ثيدحلا ىفدر وكس فنلا ىنغ ىنغلاو ىنفنالزمك ةعانقلاو

 ىءدارملا ليقوةيدوبعلارات_خافاد.ءايدنوأ كل مايدن نوكي نأ ن يبهرهي_تدقو هةلك جايتحالا نع

 هللا ىل-.صهدحو ىأ (هيلاوا واوهعهيلع يدل امش و)هيلا ةجاحال فاك-' وهو نطاسل او رهاظلا

 |١ دعب مالو هلبأالىذلاريغدلا مثيلاوةريس ةدءاهدعيوأ هتدالو لبقهيب تو امش مسوهياعىلاعت

 ةلمهملادو ةلمهملاءاحنا عقب بدحوام_ممريطل ىقومالا نمنا فالاريغىف متيلاو لق غولبلا

 ةيدحنموهو طلغمنا اولاقمنأالا خسلا ضعب ىقعقوادكولادلا حّتقي رهتشاوةدحوماهيليةروسكم

 طاغي سدلو هعهيلع هللا فطع ىأهمصن مهصعي ز وحوهلءاقدع وةقفشااو فطءلاه.ددا ارااورهطلا

 رعأ هله ةبحمو سو هيلعىلاعت هللا لص ىبنلا ىلع هنوئحو فانمدبعهمساو بلاطونأ هيدارملاو ليقأك
 ةمكحده.قنا عاذتمالا قو مال سالالهّللا هع ول نكل وهن وم ف رعل وهمظعل ناكو رهسأ | 8 روهشم

 ىلاعت هللا ىل_ص ىننلا ناكف هراوجىفام ىلع ىدعتي نأ مهنمدحأ ن كمال سب رق مظع هنالهثلا نم ,ةيفح

 لاؤأك هنع مهب اهجفنك قد رمأ دن ىف جلس وهيلع

 انيثدنارتلا قدسوأ ىتح 2 موعمككيلااواصا نأهناو

 بيرغلا نموةرحش ا نمدب هنومدعب مسوهيلع ىلا عت هليا لص هلنكيملاذإ اومهدنعةمذهل نكي مل !سأوأ

 ةعيشلاءارتفا نمهنظأو هم وب اكهءنم" افي سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلدايحأ هللا نا ن «مهضعب هلة نام
 ريمضلاو انهعدك ريغ لزن ىنعع رصقلا ىوآوهتياجوهتدم رتلهيلاهمْض ىأدتعمدملا,هاوآو هلوقو

 اقاهنانملليقاخ هيم<ناةثعبلا لبقهجايتحا مدعو ءرغصيف ناسخ بلطملاد_.ءهدجامأو معال

 روهظنيحهعفنيل ىداعرم أه قطع نالوأهعم مجاله" كف بال هنالالوأ هيلعهدج ف طعل ضر عتيل

 اهانعمن أب" الاهذ_هريسفت فلوق ىأ (هيلاهاوآ ليقو) هنماطخ مهعتلاهج والاو هوكنو ءادعالا

 هنافداصلارفعجنع حام ىنعءاذهو هئاوراودحأة با هجوع لو هسفنىلاهمض ىأهللاهاوآ

قو قول ىد هيلع نوكيالثا لامتفهرغصفاميئي ل سوهو ع ىلاععت هللا ىل_ص ىجنأ | ناك لس
 ىو رد

 لوأ هنونأق وسل طب د اكاعطقامهريغلاق-هرغ صقمهيلعناهيقىليقو اًضآن دس | نءاددم

 ةثطونهمونأ عمهيقناو هتمأ ىماتيل ةيلستهيفنأهةمكح ىف لاقي نأه>ولاذامه رغقح نم لهسأو

.هتقفشوامهتيبرثو م-ظعنيورالا ى-نأ ىنخالو هنونالدوجوالو هيلعمهفطع نم هئاه-عنركشل
! 

 معاد قفاملف مل-سوهيلعمل اعتهتلا ىلصهؤاوا اميل ابسني ناك! هعمنيي>اناكولف امهريغك تسل

 ىلا ىوآنمرصةلابورهظأو لوو هو ماكدمل اهم-ضاللارءانعمورصقل اود اب ىورهاوآو همهللا ةدانع

 مهضعب ركنأو هلزنمىوآل يقفدسف: ىدءاسر وحامدملا لاق ماقااب وأ ب رعض بابن مىواد هلزغ#

 هاب دودجر ىنءمهناليقاذلوانهرهاظريغوهوذاوشلا ىفائرقوةح.صقةغل هنا ىره هزالا لاقو هيدعت

 ىلاعت هللااوآل بقوة خسن ىفوهيلاريمضك هلا ىلاد وعد رت ريم د ىوأ ل ءافوهدنع ىوام هلل عجوأ

امله:عءلدعام اوليقديل اهللاداوآ وق نأر هاظلا ناكودمل "ا 2 ىأهتاىل اىوآىورو
 لقي ملوركذ

 فئصملان أل والا 2 نارءانههو * هلةامىنءعنوكيف همعاربمضل ادوعم هوتي الءل هيل اماوآو

 ماقوهيفاوبسترتىلءنياوالا قيأوءا وبالا مث ءانغالا مث ةياد_هلارك دق صنلا سكرت يسغ هللا هجر

و حارمشلا ضعب هيلع ضرتعا دقو هءوخا ىلع تااثل ا
 اماه ها هزل هكرتمدعمدق هنامظنلا فامهجو

 ماغر اهو ىلةمالو لورتمربغاض أةرخ "الا ىف هنابهقدرأ مثمف باو جهنالز وزنا مس هولاناادرلاب

 ةرخ ' الاو ايندلا قىذربو بحاماك ايامي ف هيطعي سنا لاق ثلوالا نمىوقأ ب اوج وم-هفونال
* 

 امهققت ىف ةنياعملاكربلا سداوامهمانأ ف نمما مريغامهدجوولاهناجا فب رشلاهملق تعم الملو أس الفالا ةمال_ت نم سانلاب



 افنوكنأ نءةموصعمةءوزفةظوفحم ىأءامصعةمش ةردوهلاقنمدارعأ له هكلئاميريظنالىأ(كلل اثمالاميشي ليقو)

 او اف) ريظنلا مدع شيرق ما١ ىقادحاو لدم اءانعمو ريسافتل عدبنمهنأ ف اشكل | ىفوةريسلاوةروصلا ىفريظن

 ةروسلاقدوجولاو (هيلا
 الاضو اهيثيفلعلا نعم
 هافاوث ليعاغمالئاعو
 ىسهف ةفداصا ا رزععوأ

 لوالا لوعقملا ن ملاوحأ
 هنادهامدقت هجولعلو [|6

 ءامعا فدصملا مالك

 هر اةاوةءانعلا“, اعرىلا

 ا 5 5 هل ) ١ ىنلامدعوهمتيوهرغصهاوآهنالاةةهباو 2 در را هلاح يصف كلذ لع ص

 | هنأبهمقعو ىلةاموّكد رد عءدوامهاوعلر ظاناذهقىو ١ اقامت 1 كدح ملأ لاةفهنردقو هريك 2 عب هكرنا

 رظاناذهو كلذ هنرخ 1 اهك.هامند لاح دهناك نف داشرلا ليسا هءىدهومادهولالّضلا ن عود 1

 ىلاعت هلوقلر ظانوهد هتليعو هتقاف عاودت نع ةانعأ هنابشلل و( رش آىل اري ةرخ“ اللو) كا هلوقل

 مأقملا ىذتقموهاذ- هوى. اكمدعب اما ذكو ماظن م ىلع رمشذلاو الاهم هيفف هرخآىلافوساو

 مث ترادا داتا 1| .ا دفا وهو امهظعأ مدقاهدعو هيلعملا عن :ركذامل ف :طدلاولوزنلالاح

 دادس لان وك الوهو داشرلا ليد سة: ادهادعبةي وي مئدلامنلا مظعأو هىذلا بلقل اوديلا ىفىغلا

 دس غنال واولا نأىلا 3 ”الالوةعلا ىلا برقأ ثم بدترتب ىقأ و اسدمرما اريغق نذ_هنودرهاظل اءانععوه ىذلاءاوالامث
 م تايعلاؤسترتلا همدقتل هءوخا ىلعشلا هلامدقهنا لي ةوسانأ لك ىف نك نسل نأو مح ارتيال تاكل نأ ا ةراخ |

 قعرك ذلا نك ناعمهيف اهو م نءاميث اًمرخات مظن لا ىفامهمعورخاتل ف دصملا مالك ىفءرخانو عفاولا ىفلوالا ري سفن

 قدو لع فوروملا ماقمىؤتدر ود د لا نأرسهظالا لقو مظعالافم اظعالا مد_ةدىأ الا هناث مظعن اي , ماعم ماقملا
 تيخ ا ع ةرلادو و لاعتش لصراتحا دقو :دهاشملا نامواعم :ءلاو ميلا نافر عظالفرهظالا مد ةذوو وذاك لالدتسالا

 دشالا مدقىلا عت هللا هجر فنصملاو عب ارنا اها ةم ذل ارءافضمأ :غىقو ةءانقلاو رققلا سوةيلع

 ةلوسلا ىف اك ىلعالا صدقت ماما ا ”الوراشا سول سالا اذهرت را

 ىدسح | ىلعهللأ» اوآهلوقفناىلاثلا 00 رافت ع زيتا ةحاسلزنتالةفاك روما ءذهو

 وهول اعاول اريم_ضن ءوهريمضىلاةطساولاب لعقلا ىدعت مزه اوآلاوولهناوهوةدك- :خسدلا

 عولبلال بق مثيلادجوب
 هءادهلا ىةحتمدعبو

 ةءاعرمةيملعلاةلماكلا
 ليوإ ةساملا انا

 ىأ ةارخل اكمل كيلا نهرمصق للا ع : هأوقوحنىفهو رك ذاك د55 0م بولةلالاعؤأ ريغ هاح:لادتعع ونمم

 ىديق)لالثمجق ساتاوأ لد قو) عناوسلاتاثك قءانلصت مؤلك هيفانلو هنعفنصل |لدع اذا ةرهاظ ف اضمربدقتل جاتسيف
 (الئاعشلب ىنغأو الاضتل|ةددم علاوة نم هاريظنالهناا مني نهم لوقىأ (هيلا كاد اف) للام مس

 مهيفو ا ادداو ناكنالرلننلا مدعك عىأاهرئاظأ نءاهدارفنالاضيأةدير ةىه_سواريظن الىأةممسش 30

 (اميثدكب ؛ىوآو) ةليع ىقهل_هجو ىورلا عرشملا ب>اصءاكح فيج لوقوهوىفا تلا لاق فال عيج ىلإ رقف
 وأ اال راك ةلاوآ ىعمو لاقل اريمّضل هيدعت نم مم امهدقو ريسافتلا عدبنمفاشكلا

 نمملاعملاق اعود بو ق كا! لامالةسن قوناهج وهيلاريمش عجرم قف هوو ك-عىلاكمْض
 6 ملا نأ عمد هرك ذإة-احالق هنحرصيسهنا هيلعدروأو لا ون[ تام ناح اريقفأ مش كد ل ايورع_سق#

 2 ءاعر ف ب غرم مند لا ىغنالاويش ريل ل رو عقارلاةلالدب هير قفل اريتعا هنابس دج ورققلا ىلع لدبال

 لوالا رذقءدلاز انهياعنويلو ركذداعأو مظعأ ةمعنلاو متأسغر لانودب مثيلا مضيف ةنااوهتلاقكو

 ءاك> (اميي :كبئواولا ا .ىغأوالاضكب ىدهف كدحملاى عملا لد ةو)هناذإىفادلاو ةيعشلاب

 هانعمس<لالضلاب م_سوهيلع ىلاعت هللا لص ىنلا فصونأ هي :1ءلماحاوهفعض لا رام

 فق“ نطل نر ميدل ا هرهاط نعهفرص| ذا ةرهاظرمغر وينسملا

 نمهيثااهكرتىل والاف ياوصهمحكيالو با رعاهدع اساللوقلا اذ هىاحت ل|لاقو رمأك هر

 | ل_ماعدوجو عم ريكف كرو ا هلق دئاَرلالد_ةطاعلاءاقلاو هل ماعىلعب وصنملا ميدقت

 اميحر كدجو ىأ|امهدحأ ف ذ> نينثالا, دعتمدجو لعجولوةاحنل |هزوكتال وهو قصالم مدعم
 0-5 وو لسقو اضيأدوبأةاحنلارثك أوبرقأ ناك االاضّ :ىدذ-هيع :اردهموأميثي كب : ىو 0

 ماثيام-(مذو كلدحوذا

 رسافتلا دب نم أدهوي

 ىهعال:ناكناواكيأ
 ةيعب نم هد_هيبامةل#ملا

 رسهتتالف م-كيلااماف

 روتالفاريقف اا

 كس , رةمعنبامأو لرَقف 2

 ََ ءادهلار اهظا ثدحو

 3 اهنلاو ةءادملاب ءلاو 0و ا لا

 لوقو هاكرعلا لاوسدا ما نوكي ناب برم نوكي نأ ن كميو عما س !|مهقىلعادامتعا اود مرع هدلاو الا نوكد د3 كلإهحل احر كذنو

 ركش منلابثدحتلا لسوهياعرلا عب هللا ىلص هلوقل م اعلا رممبك :اريقفلا ىلا نا دحالاو هيرلا ةمعنب ثد>تلا نأو هريغو ءادردلا أ

 ةحس نيعلامدعو ١( )0 01 هياتك ىفمدارعواعأ ىلاعت مش اويدخالادار 12 106 الا نعم ا ىلع لمح نأ نكعو



 ةمعنلا ىعمفتملاعج(نذ ماهذهب)ن ايسن نعام ثانالز ا: ةماريك كندي رس و4 ١ءىلاءث هللا لح هر 1 ذىأف اك 1 :(هرك 3

 (مسفتلان «مولعملا ىلع سو 4+ له ضر هوانا عت هنلاوأ ناش ااىأ ام لا كلل ةيطعلاو

 ص ا 07 نمل كام ىعمان : أ

 م-هاده5نيلاض كموةدسحج فعاد الا ل زب ندد ىدبلا "انا هذ ولتاننا نتا لكرا لا

 ل <ملأةلرقن ا مهلا لووثب اعهرم لاقل او ىنءملاب هلق: ىلاعتهّا هجر فذ :صااوهروخ آه ياع سآ 8 َّ م( هلم )رب 0 <!

 ماله هاسالاامارب دعب ةلدح ووائنعت أم-هميب رئاغمظنلا قوامه ر اقتل ءانعملآاعتلدج وارسم 2 هر هكرت ىأ لامهالا

 سل ,مهمقام قالو هتحاهلخدااذلو ولدا ىلاعت هأوقةتك هل ادةثالثلاناك5 د (هرغص لاح ىف) ىلاعت

 رك ذ(ن دادس رك ذوى هنعم اهريغنمليلدالب رهاظ نةت انذلل ترص رمشلا صعب لاق ىأ(هتايعو) هلهح ىآ

 ىعع ءهرك ذ د لءةوزاسحالا ىهوةنمعج نم اوار 1 1 لح ارلا ذلان ملم قد : فاك !اديدشتب دقفىأ (همكي 0

 كس رع رةلابرك ذفىلاعت هلوق ناك ىعم لا اذهءدرو ريك ثلا نالدح ظعو ىأ (هةةرعم لقول ه.بأ 2

 هل-ُهم مدي فيك واهغلار ؟ اذناك ناواها.ضفنوأ اهلمضفتبهرك ذدار اوناش :1!فالخلوالاىل 1ع ةلماكلا هةقرعم لءقامدتو 5

 1ع ةل-صقماموكيهروعش مد عل هنا لي قامواروك ثادعءنوك االفألاةوهامدق تضروت ىح ماددقو (هعدوالو)ىلاعت هز

 قا تددو ةلاشم رسل امل او _سوه.اعىلاعت هللاىل_دهنااههنعملاعتهللا ىذر سا يعنماهاورام الوله ىلع ىطع

 مومو مالسلاهياعناميل سرك ذوجرلا هلت رخس ن مهن هىلةءايدنأ ناكدق هر ىأتاقاهتلاس نك (هالقالو) هعفد الودك رت

 ىلبتاقكتيو انام. كدجأ لأ ىلاعت هللا ل | ةقمالسأ اوةالصااهياعىميعرك ذوى وما ىد< ناك نم هعاطقالو مضغباالوىأ

 ىغضالاهم ثيدح<ا لب تاك تنغانالئاعكد_+أ11لاقىلبتاةكةيد_هفالاضلدجأآلاق || دعب) هلاحىأ(فيكن)
 هناىل-_قوهيلعد :ًاانعهمال عادا رااحا م هلا صعب لوقن 0 فا ترد تاالدال تامارك !ا.(هصاصتخا

 عادا 3
 كلدك هر ك_ثواهاي دفن نعل فغيلاجالا ىلءاولك مدنلاوأ ةددج: لا ةميظعلا عم دا رك دم دل اهدا 6 ضصضصاس 0 00

 اللانع عو !! ىب_ءىريك للا لاو سان هريغا ذهنأ لس ناو ةنكنأ ةاماعمولماعو لق ةاعلاإ ارك ل ءح هنأو ٌ 20000 1 1

 هناو) لأ 2ةماهطصاامدعت : هالقام هنأ ىلع ةروسل هذ هلم رادرب رق قذخأ مدت ازءاملاو لفغت القل فخ 42 ءمالعإا هل - 0

 هلاوحأن نههبوخأو محد ءلالعدهيدارملاو دهعلل مولعملا فلاؤدوهعملا ىلع ىورو(ريسفملا نم مولعملا ىلع لدع هامكحاو هاعطصأ

 لاح هله-ي1) مالكسلا نمموهفملاهدارالاو ربك ْذتلاب ل. ةوهد عباسعة ةلعش .ىلعوهريغلاو حن مال زاك دف فال وت
 ريمض ريغ سو هس.اعيلاعت هللا ىل_ص هلاهلك هر 6 هال ارثامضلا (هيءةفرعم مل.قوؤهمش وهئادعو هرخغص ل 7 1 1 2 5 ١

 لئاعوه5ليعب لاعرد_صمةلدعلاو 5000 وهك رن عع هبيو هلوأ ناشالوأهلل هناقهنا 5 2 0 1
 0 2 000 00 : :اهسلا 0 دي رووطظ
 دن يل كاوا ءرثك اذالاعأورةتفااذال اعلا رقفلاو جاي .ء-الاحأ امصملا ناكل هلاعع_< او ملا 1 1 1 .
 .٠ 0 تاك مملح

 فورعم دع نزوب رغصلاو مم ءلاو رغصلانيباهطسوي الن اىلو' لل ا !|هاوتأك لا علا 2

 هداع هتمارك_ !هةةيلخ

 كس عقول الاف عقونأو ايداتةنحرصاملو هالاض هلوقلرعه_ىفت , ه2 ةرعم ل قو محم ملازم م موهغعو 0

 ممهريغوءادنإالبسناذلو قي رطلا نعلالضلا نمذو خامد «ةريغنءدجوامهيداريدقلالضلاو هلو هاما
 ناكقو ل د. نار ذا اتاعف ىل اهب ءلوقل اهرئاظنو ةمدالا هذه زاكديعبلانوملا نم امتد بام لاس. لادوالاو يش 0

 ريك ًاوعديناطاسلانا ىرتالأ ةءاك لا ليدسىلءالا هل ةملوغن نأ اذل سدلوءاشام هدادع ق-ىف لوي صخام نأولعا هنومت

 ىفاذك ههسضغي بدأ كرت ناك هريغ هيهبطاخولو ةفطالموامرظعت دعي فهمسور همس وهمسا,هصاوخ "1 وات ةريسث ىف 1 وقالا

 ىلاعت هلوقك ماكحالا وعئارشلا فرعي نأ ل_قدار ا ان زارع ظافحلاةدع 1 دول اعنودب اعقب

 (الئالوهعدوالو) لفي عفت لان تك مولعملاهي مشتل ور اع -ا لع ف سدلو لعن ن زك ”ماج كملعو لاوانأ ب يدهتالاك

 ذو ىدهن ىلا ءادهأ اذه ناكولذا هن. ض اسم موهفءاذهو هلاك هذه قدضغ االودكرتامىأ كلم ةلدمكهئاافوأ
 فيك (ءئافطصاو هصاصتخا دعب فيكف)هررسه:ةرعموةمعنلا ماعاو ةثعملا لمت هلاحاذ هناك 00 00

 نواكي ناح ىأىفىأ هللا نورفك- : فيضىلاعت ءاوقك هدو هنالاق م ىل_عىراكالا م اهعتسإلل 0 ابا كل كاف
 مس سمس سس سس منسم سصا 22سسسللا

_ 00 

 اده موةنببلدج وهبااهُدلا 0 :وعامحلللةعطاقلا نيهاربلاب كلر [نيمقءادعالاد: عدلالضا | ىلااروس:ءلدج و هناا :انو

 ناكل نيف ةرهكس | ضعما ةيلهاما ق كنب ا جورتبالاص ةلدح وهنااهعبار ولاصولا ماتم ىلا منعت زيكامملا ةلدشراو لالض



 0-2 رطلاثلارا | كمد د1 أوةكم سب لاك م لد>وهنااهسمأخوةن* الاءذهؤةنسلالهأ لو ةوهاذهو بلعتلاةةمل لاح وزرتيال ١: رد

 تاطااد.عهدجىلاهدارق 0-2 1 ن«لحرولق هون نب ةقروهدجو ثا .-ةكمساعش قرية دوهوه !الخ للا راش 4 9017

 ىلاعت هلوقهنيباك لوعملاوهةب”الاريسفت عموم :ىقلوالالوقلاوك ب ومهعملا كادهفامواةشاعىأالاض ءارجودلا اهدا
 ناش للا ىرذدت تنكاام ل ا تت سس سمسم سمسم 1

 ملام كملعو 5 ءالاالو ن«هر ايمحاىأ ئافطصاوةل لكلا هل اًضفباصوصخم هلءجوأ هيرقةد از ىمسهصاصتخادعب اد

 هللالضةناكو لع: نكت || دعب كه دامعو كلك نا مامالا هلاقام ىلع ءلدلارب رقتوةداهشلا ماع كلذ :راهطظادارلاو ليت ةقاك
 سد )١! ام.ظعّشي اع دعب , كْضْغنالو ككرتن الن ىلوالا فىلعلاةورذىلا لاكل كلذ لمق لانيقر ث مح م رومالا ذه
 لعف(هرمالةمسلا نمركأ نافلو رمل ادعد قدم :لاماهوحتو ثان ءلان ىغلاريسفت بساذيالهناهياعليقوةدابعلاو لاك 1|

 ىاحلاهءحرص امىلع ضام زلحلاو تايثالاو لوالاهد_هنها_ةتودُث 200 || ل ةرمأ ىةحت نمد,الذا قا ها: تلعج
 ردسعم هنا ر_هطالاو | كلانردةاناوأ#ل_ياجف اطل, كصختس اة. ناذنيحىءملا, لالدتسالا فر هظالافهديغيالر وك ذا
 هاوعقم 2 لصدوريبكلاريسف2لان ا عراتلا تك ىفتباثلا لوقأ# ردو هاف انمهنالكضغسنالو ككرتن الف كلذ
 (هيلعءةمعنراهظاي) سدل هنالدراو رك درر د شال مامالل رك ام ةنكتنق وتل اوان عا كوءايدنالا وسلا
 لعافلا ىلا فاضمردصم (هرمأ س داس لا )هاذ 9 ةأمفرعمريسفتر طن نموهلقي لا همزاب فم ك5 ىغلل ضرعت روك ذملا هريسقت ىف :
 - لعد :اامعيج ىف م ْك رهظألوالاو تقلا ىف ىذا 1العفلاوأ حارمشتلا ضعي هيهطبض إيهلعافل فاضااردصم ا ةغيصبورأ

 ديفددق درغلاةفاضاذا لديه رقال نههنالل يقاكقربلا كب رب ةتايآن مو ىلاعت هلوقىف هلة: . ردصملا ن اريد ة+احالو
 «فرشامركشو) مومعلا نار 9 اوأدوشللانه ةمعئلابدار ما ليقوم اعمر امي ل ماش ماعوه(هيلعهتمعتراهظابإ هيلع

 هسيلاهنسحأ ا مىأ(ه مهاميلعت هتمالماعوهف لسو هيلعهتلا لص هباصاخ ن اكن اورمالاو باط# او لوالاو هىلو الار هظالاو
 ىأ( هرشنب) هندل همظعو | ىف هل ءاضفوهئسادع ىذوهس ة:ىلعماذتلا ناسنالا نمن سحمنا اولاقدقواملر كتم كلاب تكلا
 هراهظاو هيهقرم ةامط دب هنا ههج وهللا مرك ىلعن ءىورو مه-فقنأمضهن ملمكلاىلعىلاغلا لدالان هاه ا محا وم
 رمأ ىنعزونوهردق ل_هجاذاام لتلاايثدحتلا نطاومنموّكنا اوخاهءثد_ةلاريسن تدصأ اذالاَت
 ريثك نعهاثمىو ردقوهمعنل ابثدحتلا ف ةجرلا لوزن ءامساذه فيلات سا كف ل

 امأ قوةمعتلاب | اد حرف

 اراختداال ع اركش
 ةداشاو) م ١11 لا ملاوةيلعلا ةريغرت أ ندنأل هميظعت ىضةةيمالوأ اعثدحتلاب مو هيلعيلاعت هللا ىلص هلىلاعتهرعأ وةيادعلا نم

 يسلو ىأ (هر 5 ا كلا باطن اجمةسالهدنءمظءامةداعلا درع" اناا همعن نمةمعتركش
 هرد ةعقرو هيهقرش أ مرت د هردقما ءعىلاةراشا اضن أ هم ةوءان رنا كادراشأ ىتمعنب نودي رةمعن ؛لاقواضي ا رومالا ماظعىضتي

 هر 2 العاوهناش 1 عقدناىلا عن هللا هجر ضن صملا| مهذب ماذلو نرخ“ اللا نيرمالا ىف دل ميظعت اذه هن4» انعو ل

 هااحشت رد عنو هنأيد هو هّرح ف رهقت 5مل | را عل د هلوقب قالخالا مراك ل .داشر أ وهود د ٌىمانه قب هنأ نم لي قام ركل كا اااماخىلا

 كس ؛ رةمعملا اذ وهلوقب) ((ن نكيامهمربد ةمامهدعي لعقلاب نايو تنم[ ههورسك و ل اوكاومناالا تا
 ةمعنلاركش نمناقددد هلوقي هركذةد أشاوهرشنب ه.هفرشامرك-شو)ه -:عباوحلا ف فاك ءا1ة>احالقءرخ رخآ ىلا مافي نم
 راهظأن النا لب لقاك ري_سفت فظع سداوراهظا ىلع فوطعمر ور (ثد 1 ,رةمعابامأو
 وعدم كب ةداشالاو سانالهراهظأوه هفعاذ|هرشنو عن الا رك شنوكد رخآ صردعل االوءاير نكيولاذا عنا

 قوث.دحةلاةخس قو هلوقب هلو ةونياَقُثلا مالعالان ءةباذ 3 وهوهيتوصلا عفروه ةلمهملاذو ة هوهحعم نيشو ةرسمفا
 --_. ركشللاب ا ؟ىل أ( ايثدحت لا ةمعفاار 1 مناف)هد- 0 اهعزاتت

 ن-هوثثيد-_كاىرخأ ل 7
 ىناهرا "1| 1 ا هةر ةيشلا كر م لا اومعاطا او سسالملار اهظاكام 0 رخآ اوردط

 راهظا امي دحم لوق:هانه ىلاعت هللا بر ها ادرك ذامو هيلعاهرت ”|ىرب نا ب> [ةمعنبد دع لع ا اذا
 ق هور رار قلل 000 2

 ىلعهللا :؟ اذاك هد 0 0 / مس 4 ءىلاعت هلل ىل( هأ ص اخاذهو) م هوتاك ةمعلا ؛صدد2 هيف سباو لاع 2من

 مهراك هرماق مهمأ اماهنالا (هتمالماع) 5هد ١ع ىلاعت هللا لص( هل صاخإ هر اهظأب هرع ما ا ىرناسحأ 3

 0 :لامو من ىل عة الا ل+ىلوالاو عئادبلا له لمةشملانآر هلاو كا تدل رةومععا .اماوىل ع هإوق : ىنعمدهاعل لادو

 لاعت وةناحم سدا نأ : هه :اهعاىلاوحتي هناك نيك !أكلةاعالط ١ نمهلعفي أهعس ا ءازه لعأو

 اوهام ىلع نو هةر دق ةنأ عم ءاهثدح# || هيلع بجيت 4 لعاب

 تيد (اهبشدح: |

 رد ث ةمعنلابث ل ]|



 ىريكل اهيرتابآنمىاردقل هلوةىلاىوهادامجنلاو) حركما اهءانكىيلنالا عايل اعتمىألاقريمضن مٌةمزالل اح( ىلاعتلاقو)

بهتمةفو رعمليواتاب)انوععمافالّتخاهيدارملا ف ىأ(مجنا اوىلاعت هلوقىف نورسفملا فلتخا
 ىلءمجنل |) موق ليواقالا لجن مىأ(ا

 ىرب داكن الو ىلدهسل ا ةرك ذامىلعسك اوك ةع.سىهوارياعهتءاغلأررثل اوأ 1 8[: موجحنلا سئجاما هدارملاو( هرهاظ

 70000000000250 ا ا ا ا 00 ااا 01 ا ل ىفو هئافخت اهتم عباسل ١

 رومأملا هنالإ بوهياعىلاعت هللاىل_ص هءضاخدروملاو رهاظلا بسك ىثروك ذل ارعالا ىلا ةرامشالا اال مقا
 هللا ىلص هصاصخ نمهنا ىلعة:د رقم#' ملام مهرعأ هرمأ نالذمالا ع. لما ماعوهو رهاظلا سس 2 هللا لود ناف امكوك

 لسوء« ما ءىلاعت هلا لص

 ةوقب اهلك ا هارب ناك

 هرمصب يىلاعت هلا | ياعج

 نمةمثيخ نبارك ذاك

 ىلاعت هللا ىل_ص ىلا مع

 منال ةرهزلاوأ سوميلع
 اوهمنق اهنو دعت اوناك
 ام اههاوزو اهلاةئناىلع

 هرهسقت ق ىونز غل | هرك ّ

 هاوهق هنمحربىذلاوأ
 هراشالا وأ هيورغ

 وأ ةمايقلا مو:هرادكناو

 ذاه_ءولطوأهّصاضقنا
 حتفلاباروه ىوهلاقي

 مضلابوبرغو طقساذا
 اهممو) دعصوال_ءاذا

 نأ ل.واتالاةلسنمىأ
 هنال(نآرقلا) وهمجنلا
 تافكد قامح:ه 0

 ةةلتغم تاقوأو :ةذغم

 لورا ىت ءءعىوشلاو
 5ك الف هلو هوو

 ىلعتان' الا موجنلا عقاومب
 نيرمسفمللا ضعب هرامخا ام

 هده ءاملعلو ةياكعال

 ديس نءدروأك ةمالا
 مو>:لاك فاض أ ةمئالا

 ىنعيتوملانعةيانك ادهىلعىوفافىكدلالاق ىنأءملانيعىقمرك ذي دةهأ يدق مهاب

 ةضرتعم هل ج ىلاعت هاوقف( ى ريكلاهب رتانآ نمل وقىلاى وهاذاوحنلا وىلاعتهننالاك و) ف لكن موياع

 هل->ال 7 نعلا اًممْضْمل 3 الاذهرك ذهءانح قيلت الاعايل اهم ىألاتلعاف نم زال ل احا لدقو

 فاثخا) هميظعت هيفا ءاصقتسات انآ الا نماهعمامرك لؤد رطعسا 6 مم 8 هءلع ىلاعت هللا ىلص

 لاوقأ عجل .واقأ(ةفورعمليواقاب * ئوهاذامجنلاو دب ىلاعت هاوقؤىلاعتهّللا مهجر نورسفملا
 لاهي هنال هسلج نم ردقع وأن رممسعملابةقلءامءأبل ١ واهم ردك ىلع ةلالدلل هب ريع عم 6 وهقل و م

 اهعقموأ لدواقابابو-صماؤالخاءريدقد نا لبق اممرهظأاديعب ناك ناووهوءاملاب ىدعت فا ذكي هرسق

 ماسقأ ناللا.ةئسالل تسلو ردقالاا:ئاكوأمسقلل ف رظلاحالا#نا ليةهوحنواذهىئاذاو لدواقأ نع

 وهفنامزلا ىلعهمد_هنل هانامزالصد_هلانالىئاشنالا .ةاهقلعت مصاالماشه نبا لاودقو دقهللا

 ةمظعلاب|ةلعتمن وكي نا مهضءدزاحأو ةردقملا لاحاء ىدع ةدضليادب هلا_ةّتسأ ىلع قابانثاكب قلعت م

 هنمظعف هورغوهو سذلامجناايديرأن اف ىوهاذا مظعلا مجنلاب ىقاى عملاق علا نمةموهملا

 ماكحالا ىلع هل الدي هّتمظعف هاورن م>:انآر قل اديرأناو عذ اصاادوجوىلعل ادلاهنود> ىلع هتلالد

 نممظعأو هن مركب هتلالد.هتمظعفحا رعملا دعب هلوزنو لو هيلعمل اعتمنلا ىلص ىننلا هدب رآناو

 هانعموأهظفل ميدقمللا مالكن اقيدوهريغمالاك ادهلوقأ اًضأعولطلابىوهلا رسفو لبق [كمظع لك

 هروهطظوهةلعتمرابتءابةةيقحلب زاج< سل لاعقالاو فورظااكن امرا ىلع ل ديا ه.ؤام لك و ىمغنلا

 عسالمأتملااذهو مالكل اءاملعهققح 5 نامزلا كلذ ىف لعل اًكالذزن وكن أىضتعيالنامز ىفئث ملء نال

 فلت+اموكةدعلبادحاوامحت تسلاب رد اواهدمعب ناك ن منيك رم لا نمنالةرهزلاوأ ايرثلاوأ

 مجنلاو معنا لو وام مث ءىدحا ليقوةعست ليقوةعمس ليقو ةّدس ل ةلاوقأ ىلءاهددعىف
 وأبورغلا ىوغن او ئثةهاعلا ن -ضرالا فور هاظف محن عاطام ثد دسحلا نو ةبلغل اراحلا هلعر اص

 هنالهيمسقلاو علطاذاةاشلا ن رق من لاقي هنالمجنلا نمام وهغمىف املا لعجىلا ةجاحالورعاك عولطلا
 ةلقرفةءامو<لرن هنال(نآرتل ااهتمو)هيننععىوفملاقادكو هنر دقودعت اصيله لد عددي قوام

 بدرغلا نمواصصح هلعجذا ئءدلا مك مهوق نمنآرقل اموحنهنا نيرمسقملا ض»د لاو حلاصملا بس

 هاكح موجنلاك اخص أ لبو يل ءىلاعت هللا ىل_ص هلوقل مهتعىلا_عت هللا ىذر ةباكعلا هنأ ليقام
 هدج 0 قداصلا مامالا ( د # نب رفعج نعو)ديعب وهوا ده ىلع مب ومو وهو انهىفاحتلا

 هتيسانمةدشادحاوهجوك هلتقام عمهنالا مهول قيملو (ل-وهيلعىلاعت هللا لص دغمهنا)
 هلودي م.ةملاف هلهجوالابنمسدل هناي لوقلاوا ريق ضزغلا فال الاراركستدعبال قيسناو اًذهو هل
 0 صن رعأاماك اب انتو 0 ىرتحملال وقل ىرشئْرلاهرك ذائءاغلمل اد_ةءندحت سم مأوهود_>او

 (لاقو) ا1_-هىل_ءدهروهري_سفت مدقندقو حناوسأ اىفملاكهيفانلوفاشكلا احومشىفهر-ظناف

 ىأ
 روهظلا ىنععىومهلاو هتافو دعبو هنايح نمز نم معأء اد دهالاو مهبءادمقالا نافددعب ىنذكالو ىبتن ا سو هياعلاعتهزلا ىبص ىذل ا ثوم

 مالسلا ف:صملارك ذياماربثك وىكحدلالاة(مالسا اهيلعد# )هب مسقالامجتلا ىأ(هنا) قداصلا ىأ(د ع نير قعج نعواولعلاو

 رفعج أ (لاقو) ل_ضفأ عما اوهركبالهنا ىلعءريغو ىرزجماكن و ةقطلا تاقاهو ركمامهدح أ دارفان وك عم:الصلا نودب



 امأو لى اىدمقرهاظوهئروهظلا ىعميىولافلعاىلاعت هللا ومدقت ام ىلءارون ىلاعت هللاهامسدةواروث ىلعجا مهللاد رو دقورارسالا

 هلوقىف لبق ةو) هلوقهلك هدارا نمهاماقأ هدب 3 وهيح قهفارغةساوهريغ نعهةبيغوه.رىلا لي مهاوجسدارملا ل عاف هملةةدارا ىلع

 هيفىدابلافلمعتسا اليل ىت ”الابافرع م6 .صخوقيرطااكلاساهزصأواليل ىدابلاىأ (قراطلاوءامسلاو ىلاعت

 ةالصلاهبلعد متاقوهزامستجرتتمدقو لهشلاوو ةخسن ىفو ىرخأ ةرعرف عج ىأ
 ال_فهباقىلعهقالطاامأو حارمشلاهقتاطأ كرهاظ لسومرل عىلاعت هللا ىلص هيلع مجنل !قالطا(مالا و

 ضرالا ىلعطة ال |تابنلا هنا ل. ةوءافخه.فناك ناوةبادحلا عمب:هواهعمتموهوةيهلالاراونالابهقرعشا
 نودمالسلا ىلاءآهللا هجر ىفةصملا رك ذورت [كبروهرب دقت ليقورج سقاس هلامو ه] قاسالام مجنلاو

 هنأ عمم -سو هياعىلاعت هللا لص ةحيععلا خسنلا ىف ىذلا نا عمدسكعك هوركمهنا ماكل يةدقوةالصلا

 ىلاعت هلوقىف ل قدقو)4_:هاركمدعىلاهتهنباهجر فئصملاس هذ موأ هتك وهن ظفان هنا لمت

 فراطلاو هءاضاةدشن مالظلا هدي هناكءىضملا قاثأ|(مجنلا قراطااملاردأ امو قراطل اوءامسلا

ليلوروهظامح 8 |ىلع بلغ مث ها جرب ضرالا وأ اليل قاتلا بالا قرط» هنالالبل ىتأب نمها نعم لصأ
 ا

 لاقاقراطىم_ساليلرهظاو ىرام لكو ل>زقراطا | لقول رالابةقورطما هال د رطلا هنمو

 هرسف مث هما هعنص يطأ و هردق مظع نم هيغاملاميلفعت بقال |مدةلايمسقي ناهنن ادار ىرمشحتلا
 فيكف سفن لك ظم> ىلعهب 00 |نالهرك ذو( مل_ىوهياعىلا«تهّللا له دماض: أ انهمجنلا نأ )

 هم نئامنوكراستعالا|ادسو وهيلعىلاعت هلا ىلصهتمصءمىل اًةزاش او ه3 سغئالا سفن أوه نع

 هيمسقلا لصف ىفهركذن-_سحألا نأ نمىليةاه+والفرفعجلوقلا دست نوكي اذه ظحالبمل ناف

 قراطا اها د هىلعورك ذرركذ ةفانههرك ذ نع لمع هنأوأءافيثسالا مدعىلاةراشا هناءلوقللالو قداسلا

 بغارلا هلاك قيرطلا كلاسءانعمنالوأ لطأور فكل حددقو ىتأ ٍ_سوهيلعمثلا ىلص هنأىلاةرامشا
 هفرشو هل_ضفنمتان'الا هذهتنمضت)هتجرتتمدقتو مالا حتفونيسلا مضن(ىملسلاهاكح)

 لاوهتمضامعنماضلاىب اك اهب تمفووأتامكثاىأهتمضقهلعحولامتشالا نمضتا | (ذلعلا

 ميد .ةلاوهندامعطقنتال ىذلان اب رجلا ٌمادلا» ما نيتامهملالادلا ديد ثةونيعلا رسكبدعلاو فلولا

 دم هع عطقئيال را عمد عافتنالاةرثكل هلهمدشت هيفلوالا لعواممم لك ةدارا حصن وريثكلا و

 للهيل ىرح ل رءءاص>الاوددعل اهنثدردشثلاو متفلار(دءلا هنود فقيام) سد: همقو ضايغلا

 دعلا بحا هريد#:وةيليثتةراعتساه يقف ةمارعز ودعطقناو ىعأ ىت>هنغدعبفهبقانعةطاحالاىلا

 ديردنب| لوةىفاك لبق ىنعمانهنودوهثامو مااكلا قذورب بهذ

 ' مل نودهماجهقاتعاف 335 ىدمىلاىرحسدقلاءمانا

 ىلع) همسا لجةخ_.:قورتاكهدجدجك وه( هلالج لج م.قاو) ةبط#|ىفاهيلعمالكلا مدقتدقو

 مكمحاص لضامىلاعث هإوةهيلعلداماذه (ىوملا نعههيزنتو لسوهيلعىلاعت هللا لص طصملاةياده

 ىدابؤمهوتناوةءادهلا نءةيانكوهفةياوغلاولالضلا ىنذىلاةراشا ىوملا نءقطةبامو ىوغامو
 ناىلع لدةياوغلا ىتنهذك اا هنك! ىدهمالو لاضد رسلهو<وريغصلا نافةطساوامهْتدبنارظنلا

 ىلع هنىطثالو ىوههل سل هناهيدا را]ىوفاب ةطنلا تاّذكو ةنادح هاعدادملاتاتانا

 ىلا فقل ل.مىوفلاو ١ 1 ا 0 ءرتالو# 10
 هب قاعتمءالتامدق ( ل 1

 هلل

 هو دصن ىو ىو هنأو الئاميقهقدصو) تاوهشلا بحوباوصلافال- |

 ' حمفلاب (دعلا) امهتم لك نودي ىأىكدلالاوودعللريمضلاو

 مهدت ومهيلعهزاادر ىوهلاوىأرلا نعوهامناهءقطتءامناوىدرلاولالضلا ىلا ىدحلا:ىمسملا
 دل ااضيادعلا ءاضعن تزل اوداصتخالا

 هامسك م-ظع ىأ(همسارمسقأو)

 (قفراطل 8 كارداامو)

 دنا ٌكماعأ شأىأىأ

 مانع ىنهنأ ىعي وهام ا

 هناهلمو مدح هفرعبال ا

 ىأ (بقاشلا مجناا)

 نأ ) ىأ هيت دفنيف هدوض»

 ىصدعاض: ًاانهمدنلا

 ربعإ سوعياعملاعتها

| 

 ا

 هناشلامرخفت هصخام نيد
 هاحن هناهربل امظعتو

 ناوهن ىد_:«عالكنا
 نينو ام-ٌميبْناك
 هلقثىأ(ىملسلاهاكح
 قئاقحلا ريسسسف:ىف

 ماع فصوبالوأ هع

 تءجدف تذمضت)

 هلوقنمىأ(تانالاهذه)

 هإوقىلاىوهاذامحنلاو

 هيرتانآن-مىأرد-هل

 هلضف نم) ىريكللا
 ىلعد ئاَرلا ىأ (هفرشو
 نيعلا مسكي (دعلا )ريغ

 نةلمهملالادلادبدشمو
 ىذلا رشكلا ولا ىأ
 قدام وا

 تناك ذا دعت ام لاش ءالل
 هاك ةعطقنم ريغ ةدام هل
 (ىتقيام) ربلاو نيعلا
 فمع ىذلا دعلا ىأ

 هلق عطقني ىأ (هنود)

 رافكل ا تيئااواذهد

 2 * ع 10 هد . 5 8 3 83 - .٠

 ىروال هيربسخ | امي ىأ(ىوملان ع)هميظعت ىألاقث يح ىفاسماتلابرغأو هّتجاسة ءارب ىأ( هبي تو نطصملاةي اد هىلع

 سوي ىحو ىأ(هولثمهنأو) أرق ىأ (الثآميفهقدصو)



 هللا نعهسيلاهل-_هوأ

 ديدش هملع,ىأ(ليريج
 ىف فال ىلع ىوقلا
 بو هنااريمضا| عج م

 ىنل اوأ نآرقلا اودله

 ملسو هيلع ىل اعد هللا ىلص

 ليريسجىأ (وسهو)
 نم (ىوةئادددشل 0

 ىلاةمشملاةقدلاةفاضا

 هنال اوقةديدش ىأاهلعاف

 ءاد:باىف ةطساولاوه
 عالثتاك ةداعلا قزاوخ

 اهعفرو طواموقىرق

 اين تاما
 هدحاو ة>يصدحا صو

 اود. صاف 0

 هيدارملا لقو نعاح

0 
 ةردقلاو ةوقلادددث

 اذ هس :وةهتكملاو 9

 مث) نسما حلا لوقلا
 همسقد-عبىأ (ريخأ

 هتءاس ةءار نو

 ةصق هئامضق نع

 ةيضقب ىأ(عارسالا

 دعب أ دتنملا جارسعملا

 دح_بيملا ىلا ءارشالا

 همأ اراشأ ك ىصقالا

 هردسىلاهئاهتن او) هلو

 ىلاعت هلوقي ىأ(ىسهتنملا
 لع ىرخأ هل هآردقلو

 دنع ىهو ىهتنااهر لس

 ةرج شنب رسما رثكأ
 ةعباسلاءامسلا 3 قمن

 ىمتني سرعلانيينع
 قئالخما لعاربلا

 لحل
 ل 31111 0 ا تا >3 تح” س65 طل 11055 37057 طا كت كتل تت هت عسصع حسا

 تناكناو هءصتذق عرش اوةغللا فرعقموالتلاو نا 2 اوهمالن ىزلاو هل قامووههمق عزانتوأ

 وهوا ع جار هناريو ضو ع. .م جووهوه_همس هاذا 0 :هالث نم هنالماكتلا ىلط طمىلع ىاطندق

 ىويب قأوءافذهيئامءوكو ماملالاوةلاسرلا وهراشالاو هب اًمكلاكناعمىلعقاط ,ىولاونآر هلأ

 وهةىوغللا ىءملا,لوالاوأم>:ل اهيلاريشتاك انففا هدذعت هنا ةةافاوز اغا عفدوديكامتلل حولا دعب

 ريغافا:ئئسا نوكي نأهرخآ ىلاو هنا ىلاعت هاوقىفز و هناوهيقطندام لك ىحرلا ل -يةو سدسأت
 ملوه_لعىلاعت هللادج رفنصملامزلك ىرمطت نكم ونآرقالنوكي نأ طنب رمض قوهياع مسقم

 اذاون الط اود وقندوصقاانالدديغي مالكلا ىوذناىلاةراشا مظنلا فر وك ذا رص ار كذب

 ىلع هن انمسقلا و رصح انملل-+اهناليقامههلعد هربالذ ذالك | ذه ىلع ل دج و لع دك | ىحوهنانبد

 ماظن دلاهيءاج ىذلانآ ارقلامظعتب سن اوعوجوب جوالاوهنا ىلاعت هلوقمدافأىذلا ىننلاوتامثالا

 ارا راك ن2 لاك هجر قنصل: دصتا ا سانالو هوم, حبو هيءاحن ممظع لا ىذخقملا

 ىلا جوالاوهناىلاعت هلوقىلا هقلادج و فيك لاقمت هءقومء_سموهو هان كذام هلام هيرذعويأ هنا

 قطغءاموىلاعت هلوقل نايبهناب اواو هباوجو هلوخد مىلعفطءيرلو مسقل اهيل در هنا عمورخآ

 ىحونيبلابقاعتيامم هءىطنيام لك ناوأ ن آر قلاو هولةمىون قطني هنادارملاناكءاوسىوملا نع
 نان رعال ادث اعسملا وىطنب نمموهقملا قطنلاىلاوهريمضدوعىفالطسقلا ححراذلوهللادنعنم

 ناتكلا كيلعهللال اذنآو لاقت ةلوق اوةرمسقا ذلوهللاد_ذع نم حو امهم لكوةنسااونآر قل ايه_ةطن

 هلا لا لزم 0و ولع الاعب هللا ىلص هيلع لرنت تناكاهتالةنسلاو نآر انتيك او

 الف هاني امكهيدنع؟جولا ل وأىأ(ىوقلاديدشل اوهوماللاوهالصلا هيلع ريع لات انع

 دا راو سيلغتلا ىلعو عقدي قط املك ناك ناوهيةفالخالقنآ رقااهيدار ااناكن اليقالهحو

 ةديدشهاوقىأ اهلعافلةبمثملاةقصلا ةئاضا نمىوةلاددشلاو ةطساوالب وأ هريغ ةطساوب هل صوأهنا

 نيينمفوصوممال_بلاوةالصلاهيلعليريجو لو“ هما لم 2 تن عمالكاو ةوةعجىوتلاو

 هيلع طولموةىرقهملقل ةيسمل اةوقل اوهمقلما ىلعهريغر دقي الامهللا ن ءهيقاملةيملعل اًةوقلارةك_ئالملا

 نمل -ةأىف صرالاىلاتاوهسلا قوذ نم هلو امس موقلا ضعيهكالهاو مالاوةالدلا
 ءابلا(ارم دال اة -ضقب هدأ هضق ع نءىلاعتريخأمث) ةرا' هر "اذ .اانناوح وقل نيدشلا لبتو نعققر ظ

 اهفرشةداب بلا اة نع دامتل اذ ا لارا نزل ةو تسب هيرشنلاو ريكا ةقلعتم قاصلالا

 لزاا_ تسل . الو ىلعالا ”الملا ىلا هنمدجورعجارعملاو سدقملات دم .للةكم نمهارساع ارسالاو

 هملعتا ات 1 وهمس در ”نمهيهللاهم 1 أامةلمضفل اورخ ”الاىبعىقاطت امهعم لك ناكناوهلاثاا

 ىجارعملاىفاهتاف هرخآ ىلاهيرتانآن مىاردقاىلاعت هاوةىلاىوتساف هلوق ع نمصقلاءادتباوهريغ

 ماا ريدي ٌورهيدار 11 ىرخأ ةلرثءآردقل وىلاعت هلوذنأ حدالاو لي ةةقئاطلوق

 ضرعتيلو نب رثكالا ىأر ىلع جار عملا ف ا عةياكح سبل هل بقامزا هدد, 0
 8 ةرد سلا( ىن تن ةردسملا هثاهتناو) هاوةبامق «ممشب أ ل 0 هر سل لاعت نادج رفغصلملا

 نءىهو ردهلال_ةكاهةننأاميفدرواذلواه-سنح نمهذ-هو قينلاةرحش ىهورددلا:دحاو

 اهعو رؤوذ_سدأس اا ماصأن ارامهنفب قو وةعباس !اودسدأس !اءامسلاقاادر و وس رعلا نبع

 مول ادا رداقلالءاعلاو ىتدن أ م الل موأءابتنالا تدعى منملل تفيضأو ةعباسالى 7

 ىرخأ ةلزرثهآ رد-عاو 5( ىلاعت هاوقىفةب و و رلاىوعا رسالا ثح.م اسف اح ليصفت ىتايسو ةكسش الملاوأ

 . 111.1 در دل هات اكل تل اعدك دو لن حتت دفعات طا

 كمع



 هروصض ندورمظلد .وه-هلعىلاعثهللا لص ىلا ىأرامى 4 :ىأرامدأو فْلابذك امىلاع" هلوقب يأ (ىراميقدرصب قيد صنو)

 ءارالمداوتةلاواموأرصبل ب مث بل لانالوأ ةزور ةيشدعلا ردة[ 17 لقىدك امىآهناحتش ةناذ نموأ ليريج

 تاياور نيب ع <او ىداونُ اد ك١ ة«ارلاقكب ءراسب آر لهل ئددق ذا الم ريختالان يقي هرصب ةءازاكه داب هفرعمنالب ذكل هلادولو ٌكفرعأمل

 لقوا ذه رش برا ورعد 1 هرم نيد ”رمهمر ىأر سو هيلعىل|تهتلا لص هناًةءاحصلا ىالتخاو نررسفملا لوقو نيثدحملا

 ىلع دئاع ارق ريمتسل | يس تا
 تدك امىأهسفندا هلا | ىلع مال_سلاوةال_صلاهيلعلي ريجوأ ىلاعت هللاوه لداضب !ف الخ ا ىبرملا قو ىسمتنملاةردسد نع

 ةقد_صليءارامداؤفلا || نمىلاعتهّللا هجر فنصملاهرك ذامواهةوفالوأةناوأءامسلا ىلا ناكل هحارغملاو ةيلصالا هنروص
 ا:ههدن قرلاوهقةحتو ىلاعت هلوق فهن : قر هادقا ب دصتىأ(ىيأرامتظوريعي قيدصتو) وون ال 31 : الابمل ا هثابتنا
 بذك ورلعلا ى يدش اح تناك ناوةءؤرلاو عقاوال قداطمى>هتيؤر بحس هدقتءاوهآرام ىأىتأي_بأرك هرخآ ىارع هبلاغا ارا
 0 قيعتلا مااعل دع لوهنءلعلو هارامدرمصدز وأ 1 هنالانةيتماق م ا هنأ اذا لعفتقدص لاقي هنأالا العق
 27 ْىرقاك ندشتلال ىلع ] دالكلذ نا ل ةا!هحوالقاردان تاق لالا هكرتل هئاطخ مدع ىلع ليد هللاعت هللا حدمو هنو ور

 هيرتانآ نم ىأرهناو) هلو اكحاميفهرصببذك | امى رمامدرصمب ىأ ى أر امداؤغلا بذكام ىلاعت هلوق ىنعم|ذهوهقيدصت
 دقل هلوقب ىأ(ىريكدلا هفرع هناليدك د !اولو كفرعأ الهارامهداوةلاقا اموأرصمل رمش بلقلاب كردتةيسدقلارومالا ناف
 ىركلاهبرتانآ نمار ىلا ةراشا ىريك- لاهيرتانآنمىأر هناو هلوقو حارشلا صعد هاك الخالانيقب , ةمصمن اراك هدا شد
 دعما رسال ةلمثىأ 0 ىلصىأرىأ:دئازوأة ب ضيعنتوأردقل ةنبمةيئأين نمو ىربكلا هير تانآنمىأردقل .ىلاعت هلوق
 ضعبءامسلا لامع ورمل -ةلهللاو ىأىواضيتلا لاهو هبوكسلم بئاككو ةررتايآن ميركل !|ءارسالا ليل !سوهيلعىلاعتمللا
 ةيتوكلم اوةيكاملاهتانآ ىريكلاو ىأ راع نيعملاا بلا ليقوجارعملاةليلةدتو لا اماابث ادعو هيزتان'ن مىريكس اا ىأر
 ىركلا اوّددب رمنذاهلكوأ تانءالا عليج اروه* ةنايملا لعوةمدقم لاحت ابآن 4و لوعم وأ فوذحم لوع لاو تاب" الاوه_ص
 (هئندقو)تان اللةعص اهاكأرامو ًارهنا ىب_لاف ةاحئلاد-:عةحوجرعتابثالا ف نمةدايزواهضعب قرملا ض رعبا ىلعو
 ىلاعتو هراجش لا أ لاق هتابآن ود» ذر هاظ ها ناكل هآروأو هريستاجن ا لعل دتترلا كا ةفانمالاو ل_.ةهق_صون كمال
 هد :قرىأ(اذهلثمىلع) 0 هلثمىفعمشدقو) رظن هيؤو هما ازتعا ةعرن ليق مك هيقو فاشكس || بحاص

 ةروسف) هبرتانآن م هنك!دارااوهونايمااىاطمو لذ :اغااداشراو مانلا ظاق ءاىعفنوكي هنينتلاو كاك نسم
 هيربث هلوقب أ (ءارسالا هلعجو ريصنلا عيماوههنااذئانآ نمديرتل ءا رسالاةروسل وأى هلوق حل اريشن دلل ةروك لااا
 نارتطلا انئانآن نيرسفملالوةلوهدعب وجورعلا لبق ان هلومش عمانم فالف هلي ورق دكت م
 تاماقمو سدقملاتدءأ|هندهاشموتثاجعلا نما ميفامو تاومسل اهب ةرمانم انآ نم هيرغ !ىنعملانا

 قات انآ نمهبرغ 1 0

 هلوقو ىدقالا دحسملا تان'الا يور ىلعا امهتلالدب ةبسا:ماوبننيو هل مهاثعو مهتادابع نطاومومالسلاوةالصلا مهياعءايدنالا

 0 أوهو عب 0 اوهد_سقن لعد وةمظعلاريمضد هلةءارالا ةقاضايةراشا | همق نأالا ىريك- |

 ةمهودملا ةهحللا» 0 : هنرمدلا ىلع ةلادلا احس اهحةةفاو قوذ هان مىلع قالا كه ىظعو هيرقدابز َر

 ةالصلا 4بالعدقم 6 امنزاك الوز هولاواماولات ىت> هود ع.ّتس | امداعمتسا ن د ةءارما ةرأش او

 عقر وهوفشكل ا نملعاق فشاكو ةلوص 2400 دشمااباا(توربا كلذ نم مالسأ و

 ه.ىلعاذلو ةئاعملا نع) <22 ايعانه عقواذلو هندهأ ثمو هما ءاعمىضتقئ هلا نعى شك ااوءاطغلا

 هيرتانآ نة ردح ل

 تاوه_لاقىريكللا
 (هقشاك امناك اناو) ىلعلا

 هبلع) هآةرىذلا ىأ

 5 ورب ىأ (ماللا

 هآرو 4 هلع حاطب 1
 ل ةا1هحو القري سقت فىطع (توكم بتاع او :اوقهم 6 قاع

 2 هان ا | ما ادهاث ةىشك كلوق ة>ص] فش. !ارث ا فاثمانال هدهاشف لون ةب نأ ساذملا

 دهدارأولهنال معزناو
 0 هر لأ ةيالذا مال هتدسان ممدعل و همسك و لاقل ىنعملا ل 1620

 ىعموهذاهياعلدبامىأرهنادا ملا ةطلطملا نترك راتلا ىنعك ري لا نمةعلا مم تولع ني> حتمي ( تورعحلا2 ءالذ نم )كل
 (توك- -املاب ثا>عءن مودل هاشوأ) ةفرعملاو اعااامدار ,ل ان ةرهصءل اة ورقه لح مت نأ الارهاظلا مكمل, دها د ءالىعملاو

 كلملادا رمال يقواهت طا, توك !ااوةنطاارهاظ كلما نأ لعن وققغاوةجحرلا نمتوجرلاوةءهرلان متوصهرلاك كلا نما

 ءاطغ عقرال هك م ١ ملط اوت وربك اع نارا نال برع 2 ءلانهامءاطغ عفر لا, نأ حصاالذا



 روصقل تاريسفتلا فانصأ هرودالو تاريبعتلا عاونأ هلمشتالىأ (تارابعلا هطرحال) مام ىولعل |توكملاوىلقءاولاعلا

 1 مم ىلعهك اردا ىلع ماهكقالا
 طاغزممهلاوءاما| نيككستوةلب وطءانوةنك اسواواب ياي ةمومضم مالو نيعل اوءاغل |ستفب تولعف توربكلاو مخةل اوقفت قى اه>و

 كمظعت ىنعءربحت نم رهةااوهو ربح ا نمت الكاوةمظعلا يعفوهوناسألا ف.ةثنىف كمنبا هلاك ديد نب( لقتستالو) ناك

 دهاشال ىلاعملا نم ىبعم هبال هلالدلا ةقشاكلايدا رملا ل_قواخه بسا:مريغ رخآ ىنعم الو سوماقعلا لمح )دمت الىأ اللا

 هارملاليدحاو لوصول ةلصاسا نالع_ةلافّةدهاشا اريغةفشاك- الل .ةوزاحهرهاظ ىلع قبأوادأ| ءلقأىأ (هاندأ ع
 وهوهئلصءاقي عمدقذ حزب وك ىلغءانب لو دومردقي هناوأ هضعب دهاثوهضعب ف شاك ىذلا لس نءاهزجعل (لوقعلا)

 توكامىفاورظني وأ ىلاعتلاق:داهكاملاع لاو بيغلالاءتوك-املا نأ وهيا ةجاحال غاك-: || لج نع الضؤولقأ لج
 بئاحءولوقين أر هظالاناكو ىل ة هللا ص ”ةئوهو ةغلاملا عما[ هردصموهو ضرالاوتاومشلا 00 وج( رع 1

 وهوروبعلا نم ىنعملان عهنريعملا اظ_ةللاةرايعلاو(تارامعا هن طيختال) رظنه_ةوتوكالملاو كلما 0 5 ا

 نايدلا ةرارعلا حام_دملاىقو هيريعب مهغلا نأ مهودا هيلع قاطأ ل يدس ىرباعالا ىلاعت هللا لاقرورملا 0 (هنع) لاعنو

 ةرابعلا ىنتال ث يح هترثكل هئادآن عةرا.علارمصقت ىأى-,تنااضن أ اهحتف كلا ىف حو نيعلا سكب ه.لعىلاعت ثلا ىلصهغشاك

 هاندأ عامس له < لق-_الو) هلوفوهدهاشامىلارظانوهو لي ةةغل | .مهقالطا ىلعوهو هامصقت (ءاميالاب) هيلع علطاو سو

 ءاعالا لعلو زعرن قلعتم لاعقتسا لقت ورك امهرباغت ىلع ىمهوهو سوك ارشناا و فللا ىلعهفشاك امىلارظان(لوقعل هلا 1
 الا كن ما ئدل ا كدعىأةلقلا نملاعفت_سالا زن وكي ودل لا هنمو هاج ىنعع راصمت هعدراذاضرالا نع هلأ نم

 ليةاكدرفن اوديكسامالاب لقتساو اليلق أ: 0
 لةةسال نهم قوق> نع 3 للا قيدد_صلارصنامر :

 ىقيطنالىألوالادارملا ل بقو ةينارةدعاسهوةي_سدقوقبالا ها جىلعردةيالىأدارماوهاذ-هو
 هلقأىلعردقيالىأ لق ىعمليضف:لعفأ ىندأو هل ل_ىوه.اعىلاعت هللا ىلص نا لة ع ريغ لوقعلا
 ل_ةنل لمحتلاكوهو عامسأل للا فاضأ ثم> قارغاو ةغلابم همالك ىف ومردك اوهلك نعالضف

 ةيانكلاوءاممالا.ىلاعتهنعزر) هعماسديعب و هلمحتنال نكمأولو نكمريغهنعريمحتلا نا ىنعل ثيدحلا

 وأ نيعلايةيفل: راشالا لدالا ىفزمرلا ولو زءهّنلرت مريم هلعافداك باوج( ميظعتلا ىلعةلادلا
 فصال اوت اهلعب نمةفاخمىلاتزر «رعاشل !لاوىلاىدعب سأرلاهةر شالا ءامال أووو و بجاحلا

 هانعم مزال هرداربام ىناعملا لهأ ف رعىفة:اةك-!او ريبعملا ىع:هنيوضتل نعيهادع ىلاعت هللا هجر
 لودوملاب ىقأهنا ى_عنانهدارلاودو رصلال ب اةءاملوصالا لهأد_:عوهتدارازاوج عمق يقحلا

 امهودو بجاحاونيعلاب

 ىلع فطع (ةيانكملاآو)
 اهدا كلارءاعالا

 حيرصتلا كرتو جولتلا
 ىلعلادلا) هلوق ليا دب

 هنالصااو ( ظءداا

 أمواوزعر ى اعّتو هناحمس
 اع هق شاك لا

 00 ا 0 ةءافلا ل للة

 0 اا ولا الا لهم لو ملل ىدسأل أ (ىنانلاقي) ةملئملاو
 ريان علا الواريخ نطق #« هركذأ تسلا ممناكامناكو اوفو مهيسعامم ىلاععت هللا وأ له ريجىأ
 ةلصلا ىئاوطرتشا مهنالالاك ثا هيفنأالا ىفاعملا له ةاحنل هيلع قف اما ذهوا ضر لودعفملا كرت عم نفقا كاملا

 فرع -كاها عمان 215 9 اذافل وص وما اس ف رع ىددد عم 5 ءمنوك:نأ ِ 5
 رد هقعلا 1 هه مهام لو وعلا ترا 4-2-6 0 ماةمىلا لصاولاص الا

 ىجيمامدلاك هدعب نمدعس ناواعفن ىدحاله ماها ةيملاذااميفاذهنا شدحلا رظانلوةرا ما هربغ
 1 .٠ 8 9 َّء - 5ع هللا ىل- ماصتخالا
 ىق عيش بهد_هلك بهذ. نهذلا نال غالبا راةءطىلعأ نءةمهمماهسناينالا راقي نأ ىيقحتلاف 0 1 8

 دهعلابدارملاسيلو ماسترادشأهنهذ ف م.تربو قد رطلاءذوعماسلهروصةيقاميظعاعقوم سنا ل
 ملعبال اهمظع انما

 نمهماعأ ىذهأو سماك

 -اضنا و لسنا مر علا
 ىلاهللا >واف ىنعملالبقو
 هاحوأام لد ريحة دلع

 ىدامأ اهءلعد ىلا لد 2

 ما ذهن | ىنعملا لعاو هتمأ لس ةنحلا ممالا نم دحأ ل خ دب الن أ هدب عىلا جوأ مهضعبلاقدةومالسلاو

 هك اعزرلل ليصف توريس: نا .ساموا ذه.( حو امهدبعىلا وان هىلاعت لاقف) هفرءافاذهالا
 نمو تاب الاةفص ىربكلا نا نع ىنمءاذهنا لي قو مظعتلا نمنيمابسالا ىفاسمب راعشالا عممدهاشو ا
 وأمالسلاوةالسهلا هيلع هيدن ىلاهاحوأامهلا جدأ ىأةزعلا بر ىفاثلاو لوالا ىسوأ لءافو ةيضوعب#

 امهيفامتناكن او سكعلاوأ لل رب4ىفاثل اوه ل والا ناالمالسلااو:الصل ا هيلع ل. ربج ريمضامه |
 ضعب ىلع هنا ىنعي لوقأ هن ام.مفريمضلا ىفالتخا ذة, ثلاثلا بالا ق فضلا مالكو ا رهاظ ةههجم |

 هوخولا هيأ وأ مهلج ن



 ىأ(ةغالبلاو) ديد اا رظن !|ىأ(دقنلالهأهيمس)هعاونأن هىأ(مالكملان !!نم)» ءاميالاوهبانكلايرع رحرلاىأ(ع :وتااكه. 9

 مدعلانهىأ(ةراشالاو جولاب)ةضفلاو 8 بهذلا ةقر ايصب مهلا ل !اديحنوفراعلادار او ةحاصقلا

 سل

 ىلعروصلاو ل قلاهنح رضاك هرك ذى هل :غعالملا لهأ دنعروك دملاعوتلا ليست نم نوت الاول

 داتا نءتءاحة- راق ةنالثلاد نههوحو برض نم:رامعلاهد- هى ىركت اهجورشع ىب' ااذه

 لد 0 00 رآك نادك | ى-هجو ىقاهاني رض ناف أه 4ةالدخ او نيريمضلا

 هيلا يوأام نا ىلعابتاالد]هوح را ماهبالا نمتءاحامناةغلامملاو ةغالبلاناف
 هيسدقلا سقنالا هناؤرش ةىلععاطت الوةيرشدلاناهذالاو ءاه الاه ءسسالو ةرابعلا قاطن

 (راحيالاب اونأ غلبأ أمه لن عوهو ةراشالاو ىيولاب حلوا اودقنلال اه' ؟هيمس مالك لان معونأ اذدو)

 قدربملاهبحرمص ع.يلم | مالك- !| نساهم نمعوناذهو انهد >او ىنءءاهلك جولاوةراشالاوأءاعالا

 تعقودقوهلاةراش 0 ا . هدح رم ىف ىزب رع ”لا هن رصوءاميالا هامسو هل هاك

 ١ هأوقك اضن 0 ررعلا مالك ىفةيمسألا هذه

 ءامقرلا ةفاذبيرملا ىحو # ةراثولاو طلا بطلا, نومرب

 ل_هأهمهفي في طل ىعمهنمذخ و مق ةكو رعملا همزاولريغو هل عطوامريع ىنعم مالك. !اندصقي نأوهو

 هنأق د طقسدذلات أر ل اه قذعاؤاح »: هلوقي كادلثمو 3 ءامك ذالاناسالا

 داوةفص ىف ىزا كار مهلخيو مو مول ن عدي ىنك مثةيدام الر كا ١. لام ىى>ريثك ءاع حرم هنادار |

 هذاا دععلا تبناحس ملت 2 ىراذعلاة. لاءاصح عورت

 اغغللانوكي نأ ةراشالا اذ_مبهدقع ل صفى نءةءانصلاباتك فلالهوأ ل اقف عملا ل هأ هج رصدقو
 ةردسلا ية غيذا ىلاءتهللالوةك كلذو اهيلع ل دنةهو اويلاءاسوا.ةريثك ناعم !اهءاراشمليلقلا

 انأانأو ىنريعت أ © هاوقك دهاوشوة ل مُأ هلدروأ متى 0 !نيفصل |نيبايلعتب . ارول س اذن لوقو ىثغن ام

 تنأنمتيداندقو تناثنأو 0 ةّصر عمر همىّذهو ناحراذه هلوقو#

 همزاولن هزاع تالا ن نانه.و 5 نكامو لوصول اكة صو م طقمأن اصقاك

 رغب ورشدل اريغةطس اوك مععر ارمسان !|!ىجوأ هنادصق ىو أام هد.عىلا جواف ىلاعت لاقا انهو

 هلوهللا دنع ةمماظءةيترع هانا اذمدارأواهقئاقح كا رداىلعلوقعلاردق" الواهام صفت ع نكمالةطساو

 كلذريغىلاهم|ةمىفىنجاب دل هناىلاةراشادبعلاب ربعاذلوهاوسابيلا لص: لة لرممبرقلاو نزلا نم

 ه:ههست لاق هدارع ىلع فة لا ارم هاا صعب ونامل قاطن اهنع قاض اهان اصخول تلا ىلاعملان م

 كى هس امأو مهيشغاممملا نم مس و خهت هنا ةغالملا ل-هأهماعىذلان 1 لحضاو:راشالاب

 مالي س دل هنأ هيذو رزاعالي هؤةيغلب الاول و ظرس [ ل ماداربال ةثك_:وهو مدق حالطصا هلعلتاي>و

 هن جوملاب ةبدحارصلا

 نامساامهقهدل اراثااو

 0 ددحاو .عأ

 :كلاك هناكد_صام

 هاو لو

 باوبأ غاب مهدت عا 31

 ثيحنمىأ ( زادالا

 صبت

 ةبباشملاماك || عماوجمنا

 زاغلالل ةمهمماه وكل

 6 ةريسسلا نامماجيق ثرح

 اهيفهذت :ريثأ ناعمو
 نكميسهذم لك رفكماا
 ل واذ هارملا فارصنالا

 نع صقاناما مالك لك

 دئاز وأ هلواسموأ هانعم

 ةاواسموأاز ادت هاع

 لوالااهالعأو اياتاعاوأ

 ىهىفاعملان|اثءحنم

 قرط تارايعلاو دصاقملا
 ةرايعلاتاقاماك_ ؛اح

 6 بر-ةلاك كلذ ناك
 ٌقحأ ناكف قيرطلا

 ةاواسملاه يلب و كلولسلاب

 اهث اقمق الن [دح: 2
 ةءاصإت م أوبرقلا فدل ىأه- قعلو عوذمم هك ذاف ءلريغم بلع عاطب نة هاركوهام تدلعد_>اوئثىتاق اذااك انه

 لرتدقو هش فراغا نملقأ ظفايدارملا ءادالز االا عاون أما هناناقن مىلاعتهللاه_جر فنصملا

 مالكا 6 املا ضعيلو هل ل_صحالا ىهعفدمعزوهعئم :ةه: هظعل هل._صقت هللا هجر ف خصملا

 زييعدقةااوءاوشع طي مهطيخوءالوهعالطامدعن مسحعلاو هن داق مدعل :ءانن ,مذأ هلل صعال

 ىقريصلاب ان ىهس هل نرعو مقل :دلشرظنب ىدزلاز هديا

 الف هاير نسق نمضقىذلا عونا اىلاوأ هلام أو مااكلا 1 هىلاهراشاعونلا اذهو هوي

 ةغالبلا عبء املعل اوأءاغلبل اةغالبلا ل_هاردارملاو صخشا مالك لب عونب سلك ذامنأ ه-يلعدرب
 ماهفالا ترسخ ا 08 ىربك- ااهنرتابآن ارد 2 د 0 ةفورعم مهدنعةغالب لاو

 د11 0 الا راما اب 2681 1 1 كسل 7 ا ل 001 ل لل كل اق ا اج 1 16 20 1 ا تم: اك 6 0 هج طاح اا 02091: 7 هلم قص 05 ال طب تل 1 ل 111“ 10 جب حو حمس كسرت دس حسم ضسس ل ا

 مهفلاقي ب تأ هلا ىلع ىلو بلا مهولا ةلازأ ن نعمر أابعوهو مهق عج( م اهفالاترسحنا)ىلاعت هتمظع ىلع الادلا ىأ (ىريك- !اهبر تابآن نمىأرد-ةلىلاعتهللالاقو) ءابقرلا ةفيج ظالما ىحو # ةراثو هلاوطلا بط ابن وموب مهاثاولاواك لاوحالا

 لوةعاات الك ىنعملا و هلةعاذااذك

 اهياعةغوصمتارامعلا

 تةيلاكناثطالاو
 اكورتم ا درا
 هيل حجات اميفالا املا

 اظءاوملاو بط |بابنم



 برغأو هل دمها اأن ادب 57 هلا ليصفتمدا رااودعهيصختالو حدب طيخالذا ايار هيلاىأ(ى وأام يصمت ”نع)
 0 ا ا قاايماتلا

 رم ىربكلاتارآالانييعت ىنمالحالا تهانزو وأ ام ليصقت نع )م السنا تهانو) منا
 هيلا نمءانو لكو ىعأ عع

 وهو لفق هنرب >عجمالسحالاو كاردالاوهومهف : عج ماهقالاو ريحتلاو قد رطااقلالضلاو هوا لزق ل تفذو ىأ

 ىعملاىبءفوفولل باطلا هيسدو همهوت نا انالخانهدار مسدأو معان :لاءاربام ىععنوكي ورقعلا|

 رمسكاو 5 هلو5نيمفاهيق ليقف هيلع ىحيدقواهيذر ةاسملا سعت ىدااةلب وطلاقدر طلا قداس

 ملطف اوك ذقوئشلا ندع قم ةئ نيرعمل اولاجالا لاضصو زريمهت :ل|ليضفتلاوةماثةمسأن 5

 تابآوهو امهقرمالليقوىأر امع- تان الا كلتبةراشالاو مان فطاهيشل |عمنييعتلاو را الا

 هللا هجر فنصملا مالك لج ققيايق ل ار15 اج زرار تحل نار مراتل هجيج العرك

 اه-ضعد وهىذلاه.ىلوعفللا فذح نمداغتساا ظعتلا نأ عمرهاظلا فالخ ناك ناوهياعىلا ل

 وهو( لضفل اوبأ ىذا ةلالاق) رظن هيفو ىأرام ىريك- لاهيرتابآنمىأردقل 00 ردقتلان ارامتعاو

 هللا ىل_صهتلج ةيكز ب ىلاعت هللا مالعأ ىلعتان" الاءذهتامششا) ىل اعتهّننا هجر صا ع ىدصلا

 هيلعةامثشماهتمهدحاو لك نك نا وىريكلا هلوقىلامحئلاو هاوقن هاهعو2#ىأ (سوهيلعيلاعت

 اذاو ةيسدقلاهىفنوةنطام لاوةرهاظلا هنأة_صوهناذةلجوةيرشلا صئاقتاان ءهريهطت ةيكزقلاو

 كلت نييعد 0

 دمه 0 (ىريكلاتان , الأ

 | اهتم: ماش دكا

 ىفةخ_بن قواهتر كل

 ئ اهريسسفتو اهنيببت
 هأوعل باقلا هل لقعلاو

 نول مهنو ك3 ىلاعت

 ىضاقلالاقإامبنولقتع
 ىناذك (لكفااونأ
 ىا تامدشاو 0
 ناكمىرعس او ههشضتلا ءالاو تعنت ها هللا تمص عاوهناصوهظفحاذ ايرضتانن م4.مصعلا 0 لذ

 ا ا كزتلاه,تاصحاسعتا,"الا هذهىفمملا 5 3 0 3 ريخأالو دساعما» ن«ضرعدام ىهوةف آعجتاذ" الاو ىميمر دصمهنأ ىلع يرع ملا سناك || هَ هدا لا

 هر وص نمارا رقساةلابمدغب ريعوةن" الا ةعفاوملوأه,ريع_#لقل ادا ءااوهربغهناكلا لاو و دنا 0 9 هترباغل هنادصقاذا غلب ن وكي دقو ىفزحوىثباوكشأ اا ىلاعت ءاوقىاكواولا,نوكيءاغلاءنوكب متع 0 : اعئرسمتلا فطعلا ن اف كاذا ل هجوالو ىنهلايةاذعواولاو تلم لوقا رسمة ريسك» ةلاءاقل اهنا 0 ىلع مسيمتلاوواولا ىزوتخ..:ىف عقويلاعتهللا حر ىطو.سلالاة(هحراوجوهنالومداوتت كزفإ لوب || نا: ا. لعىأ
 رو2#و لقعلا عع نوكي وهلخادوهليقولاحا دارأو ل ار كذغ باقلاداعوداؤفلا ل5 و رازكب ءل| 1 ا 3

 م ونيديلاك ةرهاظلاءاضءالااهصاصتخار هالفلاو مدس 5 ىأ ممحرحامْإ عب و حاصعلا فاك 3 5 10 هيبسثكي ىذلاوضعلا ىهوةحراج عج حراوجلاو فورعم نا -الأو حضوأ وعصأ لوالاوانه هتدارا 00 2 1
 الاانهرك ديو فاك صر صفت ممعاوو ياغتلا لعوأروهال شعب اس ككل ف امل اما ذ58 0 -

 امهو هنالوهبلقهيرغدابءرملانالا ..معترأ بعوأ عملا ةلزنعنيوضعلا نيذه لعل وأ نينعملا نم ىدتمر 2 « لكارظنلاب وهوأ نانث عملا لقأن ا لعءانب وهوأ هحراوج ضءبدارملالِقاذلو مصءلاوناسالا 0 ارلاو ا
 نوكينأ هل همز وجدقو ل نمل صفغمل ده[ ف املديهالرهاظلاوهوواوناين نر (ىأرام هءأق هلل م و2 داؤغلا بذكامهلوقبهسبلق) انهحارشلا خسن فىذلاوام-4 عت امهادعامو رب زولاوناطا لاك 2 0 0 3

 رشلاو فالا ىلع ريسفتلاه ياي صقل اد ءاقلارهمل 5 ىكزذ ىورو ىريسم | ىفطعلا قرعام تلال تسكب ىلاهع صعاىا هبلقو عسنلا ضعب ىو بانكلا اذ_هريغىفاناصق مالكه ذو هنودبوأريمضرندقتب ضعب و لك لدب تب 3 0

 ليوطتو ط_سب ماةمماغلاو هش ىلا هب ةلاقف ءاكز فيك هريدقمر دقملا اوسباوح فان ةساوهوا

 د هرخآىلا هلو يهبل 1 زذلاقووالوط+-يفنابلولاف هل*منملومةموهو
 بذكام دلال دقو ماك- ملاومزاك- || د,كفصوي فورعميذك- !او هحةمري_غرصخأو لونك

 ا همصع نمةيصعلا (ىرسسملا ناله 3 تان ال٠ نمابتهصعو) 58 ركز هل ءجدةف ثا ذر ىلاعت هتلاربخأ

 دارو ا-ما!لعقلا

 قئجيسألا هرصبانه
 (هسلقف) هرمص>ح ناد

 2 هلجأامل ليصقتوهو
 لاقو همأق كدف هريغو ىكدإا لصق [كرهاظلاو
 يعمل نمد, قلعتاممدقتو( ىأر امداوغل اب دكامىلاعت هلو ١

 ةداةناناجو رصبلا غازام هايأب هنالىلاعت هللا هجر ف خصما: ءلو.ةمريغوهوهدةتعاىأهآرامد اولا



 قاعتدقو ةْم-كاكا يف وأب اةكلاكايلجهلالا نمو لبهاوهن ءهقطنرد_صاالىأ(ىوملا نعقطنياموىلاعت هلوقب هناسأو)
 ريمْضَنأ نهةيطع ناد رك ذامام ودا ارما ىب-هملا طادنتسانعودادلاق د رطنعد_عب وهوداتحالا هلز وحمل نمةيآلا رهاظت

 ثيح نمهدلا قطذل| تسنو 1 دارو كوهشب نآرقلا اذهقطن.الىأهيلعمالكلا ةلالدلهركذز < 1نأونآرقلا ىلا دئاع قطنم
 امىأ( رصبلا حا زام ىلاعت هاوعب هرصب ١ ما رم مال حالم ريغق قمل ار رك-_ملع قطني اماتكاد_هىلاعت لاقاهاكر ومالا هسئمم-هشي

 امو زواحتام ىأ(ىطامو) تاهىلا نمة_هجيىلاهآرا عهرصب لود لام مع ىلاعت هللا ىذر سامع نبا نعوهاوسام ىل اهآراسعالام

 ىبدقواده ةريحو ةشهدو لجو ريغ نم ةميقث#هةحيتةب ؤرهآرو هيف ثدمت لب ىلعالا ماقم ىف هري_غهثيو رب رعأ امد ور نعىدعت

 ىوتساق رممصلان أو رهاظف ىوتساف مسا 5 :موذىلاعت وهناحتس ةأوةوهو كلذ ساممفّت اى الاةيقي ىلعمالكلا

 هدا_صلاةيلع ليرب ا 2222222222 2 ل 00
 هاوقشةيانكل و مالسلاو ار |نا لاقي القمي كرتابتركرت نم مزاي وهنأ زامرق ثيل نيعل ا هجشوب تاع را نول

 ىلعالا قفالابوهو ىلاعت | فرعا ل هرمعب تار ى دلل داؤقلاقاملاف نءذارتاذالهو ا ةيكرتو اد
 ان 18 يب دارااودل قب نا ودع را ىكزملال_هوهفرعهبالايداكن اك كل ذلاتولو ىذاقلا هلاثأك

 هل هاوهش ىكينأصوصخم نك. ناوادهو (ىوملانعقطخبامو هلوقهناسلو)هتاداقتعا نعءاط#لا

 غازام هلو, هرمصب و) لاوقالا صعب ىلعهماللك ىنبهنأالارثك الا هيلا س هذاك نآرقلاب صخاذاالا
 وها هرظن ىف هدحز وا كالوالامشالوأن يع ٍلسو هيلعيلاعت هللا ىلصورصب لامامىأ ( ىتطامورصبلا
 ىفال-عولل>ه ردو " رقوهو هدأ لاك وأ هنانحت امثل ناس وهلةيك زتوهوم ريصمل ةيكزت هيفقهمامأ

 ناطي_ثلوقب وهامو هلوقىلا سنكلاراوكلا سنا م.ةأال_ةىلاعت هللالاقو) ىتام_تاكةجارعم
 اههصواذإوتارام_سلا نمنع ريذلا اذ عام ىهو >اورلا بك اوكلا سنان موجنلا ىه مر

 ىظلارقت سانكلاو هسانك لخداذا سمك نهاهبراغمىفسيغت ىلا سنكللاو اهريسل راوحلا
 فنالا رقعت سن او هيدشثلا ىلعوهفناسنالا ثدبااوتار هه ارحلاو رطالركولاودسالا ليغلاك

 اذان طش نموأ قرتدا اذا طاش نم سداباب ص دقو مهتدرم نا نمناط.ثلاوه,ف صون ءامظلاو

 سكن« عنامالو إو هماع

 بيك رمل ال هقهنرتلا

 نو كينأ د_عسالو
 ىلا ناعج رينأ ريمضلا

 ةيلاحةا<او امهدحأ
 نيريمضلا ل-ءجامأو

 وهذ ىلا_عتوهناحسهّلل
 مث قخنالكرهاظريغ
 اند ىأىللدةةىلاعت هلوق

 هللا ىص د < نمل ريج
 0 _سوهياعىلاعت

 ىأ لوقو برقلا ىفدازو
 امآوىلدةفهرر نمد اند
 باو ناك_ةىلاعت هاوق
 ىأ ىندأوأ نسسوق

 دنعمرك ىأ رك لوسر لو ةلهنا مسقأ ىأ .ةأال) ب هكا موجرملاهنال م-جرلا ب سنأو هو دعب

 رثك الل وةوهو:ريغو مسقب د يك اهلل جات دع ربغ عسص | وهناةدايزلا مدع ىلعتل->وزعهللاوهو (هلسرع

 ا قةدانزلا توب و مظعنوماءتول مقل هناو هلوقلو ماقملا ةيسانملةدايزلا ىلعو لصالا هنالنب رسفملا
 ؟| هلل هجر ف :صملاهراتخاونآرقلان اش ناب فنيماقملا لارتسشا عم مودنلا ةاوعمسقاالو هلو

 ْ زاو4 ةراشاوأ م-ظعتلا نههيئال قم-اميفمسقلامدعل راشأو لصفلا هلدقعاملهتنسانا ىلاعت
 ريمضو هيدتسالهريغزاوج مدع ماهعاو ذل ساني مهي الاىفن اعمنيعضوملا نيب قرغلاوأ نب رحال

 وهف دألد يمر ارد وهاك نآرقل ١ ظفاريغب لو لسرملالوسرلاو لوقملا ىنءعلو#ل اوتاميغلا نمهنعربخأ او نآرقللهنا

 1 7 "ص مقل ءافل :ةنيرادلاةءاعسبداوحناوأ ميظعلا عع ركداولوسر لس م لوقا ريدعدلا لمةوهبأد

 هانو "24: 2 2 .٠ ا 1 ل 5 0 , .
 ا ظ '*ملد زين هلوقبهنعهفرص ما فاوم امؤاك سو همام ىلاعت هللا ىلص هل هئاقلال هل .هلاةقاضاو لب ريح

 8 7 5 0 2 8 هللا ىلص اذا لال دقو صالا ىلع السا اوةالصلاهءدلعلب ريحةوهصْنيكمو ؟ونيملاعااتر

 نيبناكناولاكشا الخ ||”. 0 ا
 ةبائا و فلور ص يعل يدر لوا مات - ركب ىلاعت هللادجر ف خدملاريسقتو سو هءاعىلاعت

 ةن الان مواةناكملا نع | ند رولولا 03 قاباميةىناهرلا نعول -هناذإو حصالاريغهد_دعهنا ضرغلاو نيكم

 ةاوم_هملاىلاسرىفمجنلاهروسلئاوايةقلمةملادئاوفلا صعبت رك ذد-قو تاهاشتملا
 (سنخاب .ةأ الق ىلاعت هللا لاقد ) جارمل

 ةراوسأا اعبسلا عومجودراطعوةرهزلاوكرملاو ىرتشملاو لحز وهونيرينلا|دعام ىهورخاناذا,رسذخ نم عجاورلا بك اوكلابىأ

 ءوض تحت تخت ىتلاتارايسلاىأ(سنكلاراولا) «(راةأدراظعب ترهازتف » هسمش نمءذ مىرش ل حز) هلوةؤ تمل:

 باودلاو سنالاو نا نمدرهّتم لك وهو ( ناطيش لوب وهاموىلاعت هلوقىلا) هنيب ىأهسانك لخداذا شحولا سنك نم سمشلا

 لء.ةٌأىآسعسءاذاليالاو ىلا عدو هنأ>.س هلوةامثدبامودعيمودو رطمو موجرجكأ( .جر) امم عىلاهد هللا ىذر سامع | هلأق

 ىتدملافالا والد داب زيلوقلا ىلع نعي( مسقأ ى أ مسقأال) فنص أ كةرقسأ ىأ سنت اذا ع.بصل او ىلاعت هلوقب بسن أ لوالاو ردأوأ

 ىلاعتو هن |عسب هللاوهو(«لسمدنع)مظعم مركم يأ



 اذكوادد_ثملوعفملاةءيصب زوداذك و لعاسشلا ةءيصيلع ملا فيفي (هلجام غملبت ىلع) ةردقوةوق بخ اص ىأ (ةؤقىذ)

 ةياعتلؤن موةناكمىذ ىأ (نيكم) ام قل! نمهيلاحوأاممىأ(ىولان .ه) حسن | صعد قهطيضام ىلع لءاغلا هعيضب

 احول نيك رعلا ىخد علاق نكمملال اح سس> ىلعةناك-لا نوكلو هاحلاىأ(5 ةارمللا ع نكمةمىأ )هنت مىةصقنملا نعةيراع

 ىأاهرسكزوجوءاحلاعتفب(لحملاعيفرهيرنم)هلوقيفنصملايلاراشأك ممم 2هتدترسول ءوهئازنموهاناكم 0
 00020507: 2 ا د تل 0 ل يل ل ا ا ما مه ءءء كاسل ىلإ

 د اانأدارأ» ءاوس هلدج والىلاعت هللا هجر قنصملا ىلعهضارتعأو لجو زعهلل مسق ريم 00

 لدباع< حي رمدتلا ىذتقي ل ماما سرع |ىكذدنع وق ن م44 ل ءلا ناو أ هدنعهمرك مز“ تبل ناكل هر دل

 2 0 لما مظعتو فد رش هي دمعدب رعدلاو سرع كذاك نا عمميلعأ ل اوفو نامرلاو

 وهوروه_ُثماهاقُدل ل ارلا ق ليمحتا اولوعفملاوأ هللا هج ىأ ل ءامقالءانبلا عمدي دشُتلاب هل( حولا ا قلعتم سرعلا ىددنع

 ىوقنالفلاقي[ك "لزنملا رسفتدقوةفورعمةوقلاو نيك فرط دنعوةنامالا لآ :هلوراعتسا لصالاق ةّي:ىذىلاعت هلوقب

 ةال_صلاهيلعلد : ريحة ةصةوقلاو ىرخأ ةفص فرظااوأ فراثلاىفزيكمووه عزاب .ةناطلساادتع ىو (عاطم اع 5

 هتمالدغلب ,املإسوهيلعىلاعت هللا ىلص :ااوهوأ ا ل 0 عمة_ءاطاىذ

 عمق رهن ر نم ةأرمملا ن نكمةمىأ نيكمزالي ةثالوتك يلع َّى انسانا ىلاعت هاوقل نآرقلا ج ولادارملاو || مث ةعاط 2
 مول عموردنعلا ىنعمو هدنعر ادقملا عيقر لحم مظعم ىأةلزنملا نكم2مىنءعنيكمنا ىنعي (هدنعل ا كا 1
 ممعاطم) ل-_ةئككلملاد: عولرمااةناكملا نأ نممد ”امفلاخحال نكمتلابهربفتوا مارعا قرا ا اييقعلب دقذا (ءأ دل

 مرو لانه ىن_ءعناكس ١١ ىلاهراشا مسا حافل ىلع ىبم ملا ديد ثنو ع 0- 53 526 ءامسلاق ىأ ّقكئالم ءارسالا هادم

 ةراشثاو شسرعلا ىذدنءءاوقءامسااىف هوقىلعلدو راج طو هيفا هنا ةنو هيل ام فقوا!ءاسملا عجاهوءاطاف ءامسلا

 ةنامالا,هقلعتز و< وهتكثالم ْزشرعلا ىذدنععاطمفاثكلا ف هاوقنهسي رقوهوماةملاوديعبلا يرق ءاسنالا كلذ

 لوةع رسفاذلو هرغىلءعوهيلعن ومو هوهمضتعب ماقملان الكل ذب هصخو( ولا ىلع نيمآ زامجو ا دارملا ةثلثملا ضد

 قالطال ل_سوهياعىلاعت هللا لص ىنلاو لب ريجه.دارب ناركذ اميكز وح ولو ةءاميق فد ت0 (نيما)ةنرلا ىف ىنارتلا

 هللا لص ىننلا ليةناورهطظأ امسلا ىفاعاطممالسلاو:ًالصلاهيلعلد ربح نوكو اممم لك ىلع ثمالا ظ نيك لع نراك

 كلمْنيب وهشب ىرحامواهيق مال اوةالصل ا مهياعءايدنالاب هس ءامال ضي أ|ريف عاطم و ةيلع ل اعت خابتو هيلا جوأام
 يدل نع عاطمىأ قداس | قرظالت رانا نوكت نأ محفز وجورهاظلا فال_خدناالا هرم غولام 4 لور م 0

 نيس ورأ هنأ رهاظ ظلا ىنعملا ىف( ىلاعت هللا هجر ىس عني ىلع لاق) درعب و دوةعاغلا لومة مس علا 8 ردطلاوهب دالوقلا
 فقتل مظعري_غ هلملاكلاو ريسقتلاو ةغللاووحنلا ىف مامالا ىنامرلاهللا دمع نري ىلع نب ىسع نب ىلع ادع اعل دو لحم

 عسب راهنسلوالا ىداج مثءىداحدحالا ليل ىفوت ةعاجهنعىورب وديردنيذيملو شو هيلع “ل اعل 0

 نمهل_دأو 003000007 دو تيستسد اد ةي راو هو نينا هونت ةنس ليف وةئاعالل "ونبأ 'اعو ىامرلا ىأ (ىدسع

 هأو ناكلخ نبا لاقايك طس اونفو رعمردقوهونام رض قاد نام رلا عب ىلا ةبس: ىنامرلاو أرب رعم
 هلاَذ_هىلعدعب فاصوالا عيمذ لسوهيلعىلاعت هللا لصد «#ا:ه ميركلالوسرلا) ن ارعأ !!ىكةجرت

 ىأ ل _.ةدضدعب اظهلب ةدحوملاب هنا لاق نم مهم هان هد عب يرجو را هير راسل تنام

 ريخةاوددعلا نموه لعفةيقوفل اةأن ةهاارهنالاق نم ممهعمو ريسفملاولوقلا اذهئلعم دعب

 ىأ أامهعاع هلريمضوردقملا ئيثلابوأه.قاعتاىقاعتمىلعوريخ هلو ردقعىناءةمفرظاالوالا لكوأ

 ىخال:دودعملاو أ هدعب ةروك ذا فاصوالا لولا اذه ىلع ىأ سو هيلع ىلاعتمتلا ىلص ىنال ياو ةلا ىلع

 0 ةروك ذملاتاغصلاىقهنان مليقامورناكءامسأا قه“ معاطم ىت> سو هيلع راعتهللاىلد |

 وأ هعبب ودهك اعلان امر

 عضو -نامرلا مهل

 نمهوهو طسأوب فورحم
 ٠

 تامدن ردنيا باضأ

 نينا 0 0
 :ريصحص تسيح

 عتاسستسي
 تحاص وهو ةئاعالت و

 ليريج هللاو لازتءالا ىلا تهدهناحجارم ىلانبا نءومولعلارثاسؤر 00 اماتاو ةلازاحعا فتك لاباتك
 مظغلا ماقملا اذه ىىأ(| هلم رك لوسر لو ةينأىلوالا ناك( مرك-ا!لوسرلا)ل لاما اب ران مىأ(هريسغو )لا اي لعا ىلاعت

 حث هو ْنيمط#ن ل ل ا

 مسوءياعىلاعت هللا لصدمخ ىآ(هل) اوقلا اذهىلعىأ (اذهىلع) رك دن ىأ ةلمهمدي د نو نيع



هيي لعل ءبج) مر , لالوسرلاىأ(وه) )ءاملعلا نمن وردك الام-هو ىسةنبىلعريغ ىأ (هريغلاقو)
 مك رمق مال سل | 

 اهيأاباولات نيكرم هلان اك لذ نس ملا لخير كار طا مان افنولجىكب>اصامو فالح ىأ (هيلا

 2 ءاسصب :أامىلا د : و هناح.س هوب 5 01 3 ”لاءذ م تالذ هنعىلاع ”وهنا-.سهللا وفنون كنا رك ذلاهيلعلزن

 كعدقونوةحعْك ر ١
 سس لشلاُالاُلال6ُا؟+ هلل اتت تا“(”(” سس غ_ 0 لغط س0 ط سبل ا

 اوت حلا عع كَ 0 نادر قرع لات لا 2 ا[مناب هودروردامتم اره ااا ىلعى مم السلا والصلاه م ماعلب ار

 ا * [|نال 000 وه لاق ) هيفامو هداك 'الذكباودلاورحشل | لب هرعأن ءكإم اخ نالو

 مدع ر وك دملاور معا تقتل :لو ىسعنب ,ىلعل عمجارانهوريغريمص (هيلا ناصوالا عه مما

 | ىلعه- ةقاوم ءذااريغلاربغان هريغلاو ريثك هل موركذن مرمغب هلل : وأد | مل عجاروهوأ هل عب انالو هئيعت

 ) نوكومهضعبهز وح ناو هلهجوال غعتفريسفتلا قنيّءاورهذعنا ىلعو ههنوكامار وك ذملالوقلا
 ىدحااولاوا ورامهدب و ول ون شما وهجلوقوهماللاوةالصلاهيلعلب 26 ركلالوسرلادار ملا

 نهرمام وهرخآ كارو ىذد ءاوقب برك يلع أام نأ ام هللا إس وهيل ءىلاععت هللا ىلص ىنلا نأ نم

 تازنىت> ة.ةاعلإ ىدخ[ تنك لاةف'ئئةجحرلا هذه نم اص[ له هل لو هيلع ىلاعت هللأ لص هلوق

 5 - شال ج والف ىرب رحلل تاماقلا ةبطخىف عقوام لمحل والا لوقلا ىلعو ني تي" الانيئاه
 1-5 , زكتا تدر وه "الا امر ه_بلالوالالوةلا فعضوةرثعهنا ىذل ملال وقلالو هيل عباش 2 |

 الع !اوذال_صلا هماع لد ربك هللاهفاضافنآ رقلال وقت سوه .لعىلاعت هللاىلصاد_# نأراقكلا

 ةيراؤألم 50 هناكراصو ا :!| ىلا هءاحىذلاوهل# رنج نالىلاعت هاوقةقيقكلاىف ناكناو

 ىأ(كر دة )امهم ع ركالوسرناكن ا ورد و4م .اعىلاعت هللا لص ادهم م ركلالوسرلان وكي نأ اذه ىلع عاو دن الن او

 ىأاغ هبل نيدملا قف هلا مك ءملسو كم هرأاع قات لص تارا راو رت 0 نار هاا هرذامل مق

 كاريشس اور نملوةهناب هطانم رلوسرلوةلهنا هاوقو كس :ءاقلت نمد لاقمهناراغكلا ىعدمنال اقام لولو

 ا هد ىلا رلاب ىلاعتو ىفليي ره تار 0 دىأد لد قاد« ىنعهاردقلو) رد“: هسقنءاقلت نم هن وك قسنيؤرماك هلسرأ

 هكا لاه سالف هناك ءرو هلا قرملاو فاتخخاو ب قتلا لعد ياعسل ل عل ( هير وص

 نعل سق:ىأ(ليقو و || "دة رريش ربو لدق تالا هصيست تن سرح سس يا
 ا هلل را مت در هرعت لوةوهحارشلا صعب لاذ ةزعلا بر ليقوهروصلا

 86 د١ د ىأ (ىأد) هلوقءبالا لك هابايوهسملعدم عب نعدحأ نعل ةنب لهنا ل بقت رةلودو قوس رداد ار

 وأهناللوقلا اذهمدقو قالابهير ىأر هنادحا ل-يفذا سمشلا علظت ثيحوأءامسلا ىحاونناكءاوس نيبملا ىدالاب ىلاعت

 رمل رنا ىذا قالا دارااوأ نيوسول لوو اع د و رف هير ءأريمصدوعزاجاذا هاب تيخاو
 ل.ةوإ لوسرلا-دم || ةيلاعلا ةلئتملاهدارملا وأن اك لاالةناك-لاوندليمقنم ىلدتذاند هلوقفذ نيو ةعد الا ءامسلا قوف
 7 ل 2 0 وهامو ه:ءىلاعت هللا ىذردوعسم نبا نعىو رهناهدربد->ا|ه.لق.مل مهوقو مامالاهيلاراشأ اك
 5ك 2 ءايدنا الا رئاسو وهاموأ هب ريسخا ىذلا ن- 4| نعسئآغلابيغلا م

 0 هريس غىلعميلد تف نارقلاوتاق- صلاوتاذلا لوشدق 5بيغلارابخا ىلعمال_بلاوةال_صلا مهيلع

 يشل :أم“ ةلاشماع اظلابنيناغلاو ئاغلاود_هاشملان ءرامخا لمثفكملعن ::عباغام دإ رداوأ

 قلاك هيف قئاافةرفكمل اهم: 7 اع دأب سنام هرانونظم سدلدارلاوأ طلغلاو مهوالتمبلاب ىلا

 ةيكالاىأ (اهأر 5 ن«و) هأوقةم لارا اثأكاض [ةمحعاداّضل انقعمسلا قى و

0 5 
 هدغيةكثاللا ليضْفَت
 هليلعل» رمح لئاضف
 هراصةقاومال_لاوةالدلا
 4 :ءنونحلا ا

0( 3 

 0506 حلو
 مهوق نه :مدوصقالا
 ىرت-ةارشبهملعب اا

 كح هيما انذك هللا ىلع 5 ك6 "||

 (ةنوعفلب

 ل كلذ ا لمع

 ةردع ذندع هاياد-توو 1 2 -

 ةراشا دنا تو رانج لإ نصلا نهرتاع ناو هس مدانو عئانوعر تالا اظغللا اذه ىأءأرسقىو روةسماكتلاوأ
 ا

 ىلاعت هللا ىل صلى هلا سل ىأ و هام وز حسم هما |ىف تدئاممسحى صر الاوءامسلا نمد ىقرك ىل اعم .ًار مح ءارسراغىفءانا هلي و رحلا

 ىلاوري.ةك ناار قرهوتلا ثذَأء ءاطلاب( نيناظ ,ةيدد عاارومالان م هريغو هيلا ىحوأ ا مهيريام ىلعىأ ( سي لا ىلع ) لسو هي هيلع

 داضااب هأ ! 5نمهو)ةحبتلا ىهوهةنظاا نم ءيعنأ (مبتكىأ) ىاسكلاوو رع



 قدا ىلا قاخلا ةئاعدب ىأل يخت ىاعتم(هيءاعدلابلخملا ىهوةنطلا نمهتمأموعىلاهتلاسر علمت ىف)ىأ( لع 2 و امدانعو

 هو رغى لسوهياعىل اعتهزلا لص لاقأكن الفان أبرحلا فلاقاذا» اعدالا نم ىهلي ةوةبادع ءااك ةيدحت !انةباعدلاب ةخست فاكتارر3و

 محلا ىلا هريمضدوعي نالمتح(هملعب و)+ م ماكح ار مهريكذد 0 ؛هىأ(ممكحربك ذتلاو) بلطملادبعنياانأ ب ذكالو :ل|انأنينح

 مسوهيلعملاعت هللا لصهيلاهدوع لمحو فاح ابموأاهوركموأ مارحوأ رود :موأ 101 59 أبجاو هنوك ملعب ل قط سلوا

 مهملعي نأ ل خسسالو ىأ
 انش 1 :الودملع ماا

 لعوشامو ىهوقي الا
 ىل ءنم_:ظيسيغلا

 ىلصد 4 ةةصنيتئار لأ

 سس ةدل 8 هياعىلاعتهتلا

 نم رسسفملا نمىأ( قاغنتاب)
 ريمضصدوعب دحأ لق ءلذا

 ١ هسيلع ليرب>ىلاو ه

 لاتوإلاللأوةالصاا

 / ىذلاتوحلا نون ليقو وللا لةوأ ف ورغم اوه مةلاو هب بتك امو نآرقلابمسقافةروسلل مم ءاوأةاودلاو ٌآ ا فرحللمسا(ن لامعت

 ا صعو ةلمهملاداصلاو ةمجعملا نيغلا فب هضم هلم دك هو هنةرقكس رد ْ -- 3 00

 : هلاص غو فالذكا ىدلاومهباعومسهر ةمحا[صعغ سا !|صغ اطقلانيالاق هرقحو هرأع ىنعع 0 ناتي رعي

 8 ندلاف نوكيامرثك أ أو صيت :ءااوسيعلا ةامهملاداصلاب ص مخل ا ىفا را |!لاواهرقك اهصغأو 0 نماداوسد أ شتم

 3 داصلابواهربقكو ةمعن ![ ع كر ذاس كن ةبح مدام ؛ضمغلا اطوملاسيرغف بدب>نبالاقو 1 رصخيو هيستكل ري ا

 : قزوديق لل تار لل لالا ناد فرقا اذه نسحش سا همه ىردزاو سافلار صاذاةله-هملا ٍ ةشرو و لوالا

 امصتقا هسيلعو خدجرأ لوالاناالا ماحعالاو لامهالا ىلا«: هللا عر فنسصملا مالك ا كيرف 0 0
 ا هلوقو حارشل

 : اوال لوقأ هيبذك اموأ حداقلارمضملا ذك | نءهنزتتل ادار الاي مذ مهضعب لجأ و بادك رحاساذه ْ

 ا ريغدمإلك د11 رنا زانت تب ذكتا عل دراما" الا مركذ: ل ىلاعت هللاد«رفنصملانا 0 ْنا كانالاو 0 رحو

 ا هنيعب ت ثوحل كلذ هءدار

 ا لافاني دارملاوأ

 3 هلوقثلاثلا ىوةيوهيف

 ١ سك اموهوإ علاوات 5

 اموأظو_فلا حوللاهن
 : امو) اقاطع ت تر 53

 ئ. نوءتكيىأ(نورطس

 1 وأدب اللةراش اهذهو هغيلت رمأد قوه || ىجوأام يام: ىفسانلا ىلع ليخمب وهامىأةمكحو لع 1

 : 0 دعل بيذك الكم ميذكس 0 بذك | نع4- :تسدافأتةفرءملاو لقعلا لاكب - 00 ِ

 -- أ ىلع رطل امل ف لسنا (هلمأ طسوهسناو)هثالخ ىلع ليلدلا مايقعمدادثعالا

 ىلا عت هللا ىلصدم#م هذهوهماعبو همك ”ريكذشلا و ه.ءاعدلاب ليك : وهام هانعف) لخملاى موةنذلاو
 لوةلاوأ ظفالءانعمربمضو طرشلا ىتعمهنمضتللوصوأ اريتى ةدئازءافلا (قافتابإسوهيلع
 ناىلاةراشا ةراورلاهذ- ه ىلءهيىفءابا اوهيلاوعدملاوأ :وعدلا ىف :ء؟داا,ءاعدلا ةيءاعدلاب هاوقوروك ذملا
 هل ءاعدلا ىور واهلك ه هعل درشلام ءاكحأ هيلا وعاللاوةيدبسللوأ ىلا ىنععى موا ءابلا ىععمظنلا ىف ىلع

 || نوكسوءا< | مضر همكحو انا وأهيسنتلاريك ذتلاو فلالادعب ةيمكذانهولادلا سكب ةياعدلاوأ
 هيفوتأ لك نمهنمإ- -ءامم- لاو عفانلام داك و هوةمكح > ع. جفاك اح ةقواهرسكب وأ ف اك 1|

 هسيق سدفنر مأكل اومولعل اهذهنالءاظل اذعا رقفالخ مذ هىلءفاغئالاوةءارقلاهذهىلعةفدلا

 : مو هلاو ْن ىلاعت هللا لاقو )هل .> مركل هل منعه هزمو م دل اه. نمضي اسم هلثمو نيرادلاةداعس

 مظعنمهيمسقااعىلاعتهللامسقا) ىنعاوأ ركذاوأ ادرخآ ىلا ح انءالاأرقاىأ (تان' الانورطسإ

 ا ا كو 0,5 نونا لساني هيفامةملظ ع ىلاورايدتملظعمل ةراش تالف فن أ اا

 : ا مل_سوهيلع ىلا عن هللأ لص قطصملا هزت ىلع) هن سقما ى :«؟وأ هرهأط ىلعم نهأأو وصرالا ه. اع

 مهوقوه حورشلا ضب اك ف نصملا مالكى عقاولا بي ذك-لايدا رم ا وام ىلع فطعر كامي ذكستو

 ْ: كم 2م ىلاعتهّللاهجر ف دصملار طنوهمالاكب ل الرز لقا نودع طرت 1

 هرصتوهأوس اعمانغأو نيرادلا عن 1 نمهاطعأوهماعائهيلع ذا ىلا اد رااقوا أرغم فرع نأ قيقد

 لضاعلا لاقاذلو نوةحموهت :ى-يليالا ماكتوأ لعق نان يذكيالا ذهل ثمقوأ نموه ادعأ ىلع

 ل كا هنا بس نونجع تنام بال "هلا ىءهنالعقاووهومميذكت ن عمل هزن ىلاعت هنأى مل |

 مسوهيلعىلا 0 ا و ا ب م معالاو أنيمت مامارك ةظفحما» هوك و

 0 د صيص 2 قانعر كودهلا هيظعت ىأ (همسق ظع نم هد" اوقةرذكم 00 مقا: :ر ودلاوةريسلا نسج نم

 لعوىأ( هلم ذك هوهن:رفكلا)ةرقتحاوهباعئأ م .هامهني ةلمهمو ةمحعع( هتصعا م)هديعس و هتثريت ىأ( قطصللا هزمت لع)

 دل 107 طوير شب نساااذ نإ دج يان يدغتلاوأ لاعنالا باب نم م( ا :آو) نو :كعو حاسو باذك هنا موق ىف ىىتجلل مميذكت

 1 هءاشاميةهءاحر هلرُمك ًاوهدوصقمو هلومامرشن ىأ (هلعأ طسو)



 ل
: ُ 

 ا اسد دما ق درو ةرسماوهوطاسنالا نموه ريثكأ وهعيسوتهطسإ وءاحرلا لمالا ورعاك هثذكسوهنشحو

 | ىلع ل هر اعدساو هف ىلرعس 5 ؛اماهرمس ىأىط تبذل أ عطس 3 ةاعلاق سو هما عىلا.عت هللا ىلسكدنأ

 0 هدا |[ |: هلوعب) هر ىتحمفاطلابلسوميلعملاعتهللاىلصهلماعهلا

 نسح أ ىلا هلاوزيسحتلاوناسحالان ماددمواغفذث ىورو ريمضلا نملاحأ: سم (نو“: :>عكبر

 هرخآىلا تنأا و ىلاعت و هلوةي لو تم هطول «: هللا هجر ناهربل ا هيلع رصتقا ا ذإو قوذ هلن هدذع

 هاوقودابر ىذلا سركس 00 1 هلع لمالا عي سولو م- تظذ :لا|ىفم.قلاباوج وهولوقلا لوم

 هتيلكتوهتيلختب نورقملاهبا طخ لستقو اهدايدزاواهماودلع اعاهيقو هرخآى ا ارحال ل ناو ىلاعت

 وأةدمسللء| لاو هتفرعامبه:ءىنغ تن[ اك-ةوهو ءامأ عسودح>أ ىلع | نمنالءإ_مأعسو

 اسئمامهنوك لاحوأهفطاوه-ياعمللا ماعنال ن وخلا مدع نا ىنعملا فيرا |لاقو ةمحاصملاوأ ةسالملا
 ىأىعنلا نعمل ومعم نملاحوهو مهمذك ىلءاعطقلدياةيلعلا قالخالاو:ونل او لقعل ا ةمعذب

 مزا: 2 م ىرشختزلاهيلا هذاك نونح؛لءافنموأ ك معى 8

 دناعملادر ماقمناهضرغ علو ىنعملا 0 ءادديقلا نا, سيح أواةلطمالدمةملا نونحلا ىغن

 لقأهماريانكلاضأ امهوهى ةنلادييقت نأ هبةو مهو ملم ءدقثلا اوىأ رلا ىداب فولو مهونالام ىذتعي

 مدعوة معتلابه_دلت ن نمر ف نود ملعب كل 2 ياش لات ذاكر يثك هإ-ثمو رامخإللديقلاو

 ىتنا مسقلا ىلع لخ ديال مسقلا ناب فعضورسافتلاب بابل ىف ءزحهرو مقل ءأم لا ليقو قاطم نونا

 فاي_سلانالم ارمالا اذهلث اهيع تع :1و 5 رعلا ب اكس لا ىفهلشهعقو هنالئدب سدلا ذهلوقأ #

 امو كا ها ىلاعت :هتلادجرءاةيلاانأ ناىرتالأ هيك زا ناحاتحال قدص | دهاش حدملا ماّةمو

 نوه ددالا ًارمصلا لاح اودو ني:موعوهو لعاقلا مال ماعلاوالاح هللا نوعداخ نينموعمه
 ل ارتعالاف ءانلقاعنوققحملا هدر ضرتعملا هلاقامل-ةءهللاهسر نأ >وبأ هأطخ

 ةرمثلا نكلوهان اطال لالا فوخالولو نطعل | ىيض نم هلك هناؤهءاوناحأ امىلا ةجاحالوالصأ عومسم
 مسقملا ةمسانم هر طخا هو ملل ارمسق أى اعت هللا نا ىهو كن ام دىلامب رطخ (هيدنت)ةرجشلا لعل دن
 هذهو) ءريغل سدا أنه عقو ومهلعهولاقأ هيث ماعلا دك: ىلع لدي هيةنأيثأق ةلاهنععوةرعنونحملا نالهيلع

 اعويزتتلا نمةروك دلاروماللةراشالا (ةرواحما فباد ” الا تاحر د ىلعأو ة-.طاخملا ىفدربملاةب اه

 ةمعل هلو : ىلم دلدلا يدقتي سينانل او هيلع دىذلا بي ذك. لاول تنأام هلوةب ىلاعت هقح ىف مولاف

 كنلع هءنونمريغارحالكل ناو ىلا عب د وع ةلامأ قة نايب مح مالا لوأ ن هةهمشلا قرعلاعطق كبر

 : يدالاثا ارم ىدقأو دو هيلع ىلاعن هلل | ىلص هاهي اطخقناسحالاو رم اةءاغاذهو وطةمريغوأ

 : هنو اهلاوةءجارماك نب ةلمهملاع ءارلاوءاحانةرواغاو :دابعلاميلعت ملسوهيلع ىلاعتهتلا ىلدهماقعقثاللا

 ١ هنا دعأ موجه ىف هب نم ىأر نك مهيأ اءدرلادرجمب فكي موه ن مرُدك اةوجوهيففوب :ءعموأنزو

 : هملعأمث) رك ذامت ماظءأوهاعمدعو مث 000 درطد .امرك ذم مه.ذك هحونيبو م ينلس فاك

 ا هدعأا ءهملعأههرنودأ اربناد_عب ىأ أ ( عطةنمريغباو 0 0 2 نمهدنع هلامعيىلاعتو هناحمس

 ا عاطقنالاعب م |هبعب نم نب رعالا نيب مرذا_1 : ىلا ةراشأ م 0 هفطعو 6 اساوام لعبا وثلاَن مدع هل

 ْ هلم مرو مهنعط ىلع هريحصو هاعىلعفعاضمارحالاو هلم ميدك:ةلباقمىفع ةاولا محادلا هميعثو

 5 - مد ؟نيستدةؤ نزال هللاقهناك لو هيلعىلاعت هتلاوص لقيا ته يقفقرلب الاع

 ام باقملاودئادشلا ىلعرب هلا وهاب اقم ىفديرتم معن ثاإق هولاوام كل .لعدوعب صن الق ةهادب

 (نافش 5)

 تيهذا ااه: أو هرامسسا :لات عدن انبالانةفيفشتاودلاب وأ س نانا ا نموا دبا دل

 بابن (انسم هلوقب

 لاح لاعفالاوأ ليعفتلا
 انيزمىأ هلمقا مريض نم

 ه]وقب هنأ 5( (هباطخ)

 كَ ٠ رةهعط تنأام)

 ىقلا باوح نوذح؟

 لوقلا لوقمو ةي'الا ىف
 1 ىأل الا

 كيلع أوعنم نونحو

 اولا ثءح نيناحم مهنا
 كنالا اونو: كنا
 لذفقأو ءالتعلا لقعأ

 ءافرعلا لك اوءاملعلا

 كاس ءايدنالا ليسو

 هذهو ءاملوالاو ءامقصالا

 د وخاملاةميسح لا ةمقنملا
 طاب و هب آهلوق نم

 رامشعأب ثف 9 :املاواهلمأ

 ةياج) ءاوقوهو ربما
 ةياغ أ( ةبطاخلا فربما
 قةعواط هألاو تنانحلا

 ىلعأو)هيوااو هةلاكملا

 (ةرواحلا فباد"الا تاحردأ
 ةددارملاو ةعجارملاىأ
 ههرن نا 8 5

 امهقيلب الاعدأربو

 هلاجمءلعأ) ه.لااومست

 ىأ ( ماد ع «نمءانع

 باوثو) نيد الا كنا

 رميغىأ (عطقنم ريغ
 ني>ونأهز عن م



 ىنةسنملاهلنا عمنا د مالا ثحت هلغجالو ىأ ناّمالا نم (هيلعد نميالو) لحم طردالو دعهطم_طب الأ (دعمدما»ال)

 هلاعتفاناسدالا

 هادسأ فو رععدملع دع

 نانكمالا ل .ةوهعئصديلا

 راهطال عيضصلا دع

 كلذاولاةق) لضقلا

 مغىأ(نونم ريغارحال

 هينوذع ريغوأ عطقنم

 الب ٌكيطعي هنانكيلع

 امهيلع ا م ةطسا و

 نه) هاطعأ ىأ(هحنم

 ئردنطل ده عج( هنابه

 راو هنايوهوم

 هلدو ىأ (هيلاءادهو)

 نأ لما #اوهيلع

 ىلاعت هللا هجر فمهما

 نيرسفملال اوقأن ب عج

 نوم ريغدأو5 ىنعميف

 لوقوهو عط#هريغ ىأ
 بوس ري_غوأرثك الا
 ةفئاطل وةوهودودعمالو

 لوقوهو ه.نامم ريغوأ
 ىقىورهلأوركذ فيعُص
 ىأ(كلذدكاو) هبي رع

 هحهام ىلع لددىذلا

 ندي( جم للام
 ةمظعلاو مركلاوهودحلا

 م-ظعتلل المك ىأ
 هيلاهمدستب 3 ركتلاو

 اههو (ديك الا ردع

 كناولاقف) ماللاونا

 لبق( مع ىاخىلعأ

 هلامثحاطرفلهمظعتما

 مهتغلابمعم هموقىذأ
 لوق وهدمموادع

 اذاهءلعن ندماو نملاق هيلعهءنمالو ةخسنىف 3و ةلريغىلعهءنعىذلا ناسحالا "05 وهونملان

 1 سس

 هذخانال) نوتممري-غهلوةلريس فت عطقنمريغو رحالاوهباوثااف صيصةو تيدشا هيفق ع. هلل لاق

 هأوققل أك هر طبخ ودل اهيلغب الو هذ خا دعاذا هناك ةراعي_سا4هم فقدعتالو ىدحال وأ( دعلا

 ند (هيلعد.نكالو) 35 درك قةغلامملادار :| ملا وةخسسلا مدقت هج و ملعب هئموم ونالوةنسو دخان ال ىلاعت

 هيلعابم ىلا نمدحأ نميالريدةئااوهعينصو همعن :لادادعتوهو 0 ملوهجملل ى ءلادعم صن

 هجر ىبتطلا لاو لعافال ىلا ةخ يصب نوىورهنا ديوث وقلاذلااهب نمالوأ باهولا ركل نماهمال
 ة-ئلا,صةئيالبا اودلا وةفمالهن ادق 31 ,رحالا ركذن ال قاذلو اونعالما ركلانأش نمنأىلاعتهللا

 ةديدع عضاوم فه. حرص يك هدا .عىلءنمي ىلا«: هنافدو درع فلك#: هنا هيأ علقو رحال ديك انارمقنف

 بالم ءاطءاورخ [لضفةملعلا تتارملا ل ينوهركش قناللمعل اذا ىلاعتهنملضفت ضم حالاو
 ىلا عت هريغنمتحءقاملاهنا قيقحتلاو هنهفب رمش ىهوهنمةذملاووج وىرحة ف ثلاث لضفهماع
 ستساتهيفةهنمتنس>نا وهب ق يل 000 رفهذلا سوهنلاتداتعاو

 2 الوقوالعفةنملا ناف'وش سد قد رةحتلا نمدركذام لوقأ# رطن ١ قيقدته:هداعتس معدل

 ى اددهنا يلع نويهللالب كمالسا ىلعأ وذماللةىلاعت هلوق ةو2 ىف ام رصتلادر وذو لانك هزم

 ف.صملالوةىقومهقاف ةلزمعملا لوقب هيدشاذ_هنا ليقاذلوا اضد أهريغنمنسحتس دق ل :نانكزلل

 هنالءاقلابىأ (نونممري_غارح الكل ناو هلاَقف) نوذمريغ هاوق قرخآريسغن ىلا ةرا اشا ىلاعت هربادجر

 عطةنمريغ باو" ”مهاذأن مهتامتحاامىلعدلل ىأةل ا ىف ها ليصفت وأ مالعالا ن مدهلءقام ىلع عرش" مه

 راك_:الاوربر_ةئلاو مامن هزللعب ؛ رات اديك اد قأوةمهشاة- .هومهنالدريغن هك اعد نونمربغوأ

 م_توهيلعملاعت هللا ىلص ى لا نكيمناو ركذام ىلع ةعز ومى هوا ؟عومجلا عومض ا دكان هندانزو

 ديدعتو ص ناو عطقلا ىف اعم هان لان أت ماعد وض رعتلا اك عماس !|لاح مع اريدق هناف ار 5

 ليق هنأ الاهرخ [ىل ا دعل اهدخارال هلوقو عطقنمريغ هاوق.هاك كلذىلا ىلاعت :هللادجر فندم اراشأو عنلا

 قهزاو - وأهناعمف للا ل ليتم اال كال لكلا مالتعال | ١ نءهركذام م دال هنأ اء

 0 غواولا,هقطعومرخ ىلا هملع مقباسلا ىلاعتهللا هجحر م اطال ةفردنلا كمت دارا 3 ىنلا

 راك ةةاوهو ىننلا فرعي كرت_كملامام ا نبارب رت ىفوريسس ف" ىلع م .5لكووأ ىنعع نوكينأالا نسح

 ليد اك رب اهنا توينلىل اعت هلا هجر طتص لا قمن م ل اوهل-ُمع هلامدماءاهنانلوقلاو

 مدع مازاةسالاهلك ا توست ديقي هحو لعةرآ الاؤكر وكذا اهوج وللناييهنارهالثلاوهةيطتالام ةرامعلل

 ايش هقط ع( .ه نمهحنماةهيلع ىنأم) بطاختلاف رءاس دك صقذلاو عاطقنالا مدعلدعلا

 نآ رقلانموأ هليد>ونوهمكرعم ن م(هيلاو ادهو)ةرذسلا هناي وهوم نءءاطعأو ه.هواعه>دمىأرع

 دك[ و) ى دكا له[ به ذموه (يهيفهنلاداحت اي هبافضودنغلا لاغفأ ناو ةلوصوم ةلالد ه4 !الدو هيادآو

 ةدايز(ديكأتلا قرح)هيلا هثيسنلا يمت ىأ مركلاوهودحملا نميظعتلا ىأ (ديجمتلل اميمتن كلذ
 ناىلوالا ليقاذلو للا ةيمسأو , دقلا عدناو مزال امهو م اظءن ىلع مظعت هم فق هبامامتهأو همياعتل

 نا اولاقازإو دمك" ١١ امدصقي الدقةيمسالان افهمه حيرم هنلا ىلعرمص" ةاهنأالا 1 !اءوجوبلوقي

 ةراشاىل_عدىتأ( ماظع قا ىلع كت اولاقف) م هالة لاب مأيرج عهدك نهذلا ىلا "1 * ماقد رود

 | هللا ىذر ناو ةذ ”اعنع ىورماذه (نآر 0 ليق) فلك ”/اللا هالو يوكل هلال تنل

2222 

 امنع منموفالخالا مراكمن م4 فامىأ(نآر هلا مظعلا هقاح رسل : ىف(ليق)نوملعي المهحان ىف رغلرفغا مهللا

 نلعطو نمل صهريسفت سوهيلعىلا عد : هللأ ىلص 4. .عدرو اال مسا ها رسم ا وما

 لاك هللا لص هللا لوسر ىلخ نع تلمس املاهنا ان عهتلا طر ةنئاع ءىورااوهلوقلا|ا دهوك ماظن عفعاوك مرح نم طعأ و



1 

 رت
 م

 يبت دن الل لك ترتر 07 ةليجفم صلكي فص : اهنادارملاو تا باكامهريغو ام امهنع

 ويسعل 5 امهمعىلاعت هللا ىذ در س أمعع النادل ه( مالسالا ل يقو) ليف رح اريسعت اذه سلق هنع

530 قال او الا هلة موأ بياع ناب هالا قا يقله 42| ىنعمراص مثل عووحتو فيسلا عيطو
00 

 امآو باد الا نمدسقن هنأ سثالاد داراعدتةقأ رولا نبا لوو ار !| ل.ةنالذيسقت

 لاقوهريغف عمت كلام مراكس ان مل-_سوهيلع ىلا علا ىلص هيف ةعمتجا دةوامتخ ىم سق ع+طام

 هللا لا بض هراق ةميظ هبا مىهو مالسل ا وةال_صل | ميياعءايدنالا قالخأ ومج ىلختلالا رمل مامالا

 ىف ء.ةمامدا رم از اريد 12 ملا ةمس| ذم مدعل ع5ُ امُدلا لوصأ درب همهادهبعاد _ةالاب رعا أ لوهياعملاعت

 3 « ديلا ١ القاه هاضدةعلمسعلاولوصالا,نيقيلا لي ص قءادتقالادارب نأز او 4 رظذ هلم اد

 حير يغشي ةيدلا لوصالا قءايدنالا 'نمهلخق ن المو هيلعملا عد هلل ىلص ىنلادءاقتناقذاللوقأ)

 ا اهل فنالال 4ةلدوملامهقد ر ٌّط :ةاواخج) <دارأ ناذىلا عت هللا هجر مامالاهدارأ ىذلا وهو

 ئثلانمهنممزعلالوأح امصا اق أك ةمهأ (هلالجلجهتلالا ةم_هشللس دا ليقو) ردة ةامهندب

 فالقول اعل ىناثلاانهدارملاوةيلاعةمه هل لاقيمزعلاىندعنوكيو

 ل ا م_موهيلعىلاعت هلنا ىلص ناكك_ةهنا> ءسدزنارمغ قمه هل نك. ل هنالاميظعهقاخ هللا ىهس

 01 عب هللا لص همزع نا ىنعي ق< ا عمدنط ارو تالا عمدرهاظت هيلقب مهالد ازروهم-<ىاخال

 هجوالا دجد يعي هنامهضعد لوك هديحوتو هناذقهركقو هي ملا لصوبام عم ماس وهنا ةملك ءالعأ ىق سو

 (هم-عنن مه ك ع لاو ادسأ ال هاونقن دك هب امرا ىثأ)هتحرتشمدقتولوالا قى ماو

 ملام ل | لاو هاوصوملاا 1 نايب نمونارراةّةمامهو لصوأوأ ىطعءأ ىندعىدسا

 اليتم ا مذيمل هعبشو 5 لك + الاق قاما اهماظع ا ىتااةم.ظعلاق ال الا فيرشلا لضافلا اهرسق

 ةزراصمإا ميول ننال تالا ع (هريغىلع) هلوبق نسدكتو 3 ادسااعىأ (كالذب هلضفو 9

 ىذلا لماكلا مسه اهقلخ ىعاعوباطمعت تأ( ق اا كلذ ىلع هل. هنال) هلوقومهربغومالسلاو

 هللا لوم .ةىأهللنوك» نأ هيقز وحو سوهراعملاعتهلنا لص بمال ىباسلا هلو.قريمضوهن عك فندال

 قنال قو حارشلار هك هيلعرصتقا اذاوىلوأ لوالاوهياءاينُدمهلومق نحل ع>هناوأهقالخا

 كلذل لباقهناهيفلاةءالثلاذك ىلخهنا ى_ععهيلععسطىذلاْئدل |ىلع لولا نالدثقانمهمالك

 هلإ .ةلعم جام نس هياط مالو. نأن سحالا ناكق اين اذنوك» الل وما ايام نال هيلع لم>ىذلا

 0 ا ةدرق هنايديسلاهدروكلذاريشت ىطعساولامالاك ةملن و هيلع ىمااوئشلاب :1هناندعلطماةئملا

 هناي حرصه يف هقةكتو هرث ال ًاومقلا.دارملاوةيلد اًعلاوُأةتاعاقلا ىلعاما رماد, فصت |امنزاةياقعلا

 ليبدأ اناهلعقل الو_ملع ىث اناضأه ه]لءاوميذ هللا نماضاأ هلومق ن-س>حلد نييعيبطل ادرلءافال لاق

 هاكمالكلا اذهلوقأ 003 دراللب لوسعالىلب ادريغ ضارعءالا نارهظف هم نبل اًضنأ هاوبقو هلومقل

 همالك فم ةلافاهلكت ان" الا ىءمل_ص# ناي ىط_باولادارعن ارب رغقو ن اءأرمغ ىلع :.مىاكت

 صنت راش نمذوخام لو ن- حو لوصوملا مومعا هيلع هللا ةأام لك لب قالخالا ىنعع سدل

 رادعمو هللابك> ةرعطر طبلاو علا كةحت ا ل رةم-ءنبتنأامىلاعت هلوقب

 نك ىنعن هلق امعومه ليلعت ماهنالهلوقو ىدحالرحأ هلهنوك نمءريغ ىلع هلي ضقت و همعن

 2 رقتلا وءانثلا قدتساو عئللهلوب .,ةن-س>هقالخ [لائوهعيطةمالسل تسوو ه.اعىلاعت هللا

 تيل هرذاك انهدارعرغهتكلالب اقهلعجاميفهنا قلك 2 :اكناوقالخالا نال ضارتعالا طعس

 0 وك 077 29977515175552100559903235: 257807757 7“

 ا

 طلاوةداعل ا ى: كك ىحيقاذملاو مانءنيد ىلع
 : دا كف بطلا ىنعم لصأ ( م رك دا بطلا ل يقو)ةقير

 هقلخ ناك تلاقإ 58 .وهيلع

 هأضرب وقرن ارسل ا

 ليقو)هطخسطخسو

0 

 ا ها ةهمالسالا ا

 دايقنالاو ىسيقحا

 ىضايلاوىرهاثلا
 ةماكصحأو هللارءاوال

 لاقأك هردقو هئاضقو

 م-هارسالىلاعت

 2 مالسلاو ةزلصلا

 نيلماعلابرأ مك هنا

 (ميركلا عبطلا ليقو)

 مهطلاذعت وقالخالا مراكعأا

 وو هقافرأو هفطأد

 ىدر وأمان علوقنملا

 (ةمه كلسدل ليقو)
 آلا) ةمهود_عقةمىأ

 لك هدس ىذلاىأ (هللا

0 
 ماني ايممبلاقب ىتااخم

 ىطساولا لاق) دينحلا

 (هلوبق نع هيلع ىنثأ

 هلع

 ه-.دن ىلع هللا د اا

 نس>و) نسحلا هاوسقي
 ال)ن لا ىذىا (هلاب 0

 ىأ(همعث نمهيلاءادسا

 هالوأو هيلا هلصوأ ال

 ةهنطاملاوةرهاظل اهمعت نم

 هلضقو) هارخاوهأمندق

 ىلع) رك ذامىأ(كلذب

 هقلخ عيج نمىأ هريغ

 هعبطىأ (هلبجعال)

 قف والا كلذىبء)هةلخوأ اح

 ةمحسلاوأ ةلدالا يعي اف يا م : لع ةحس قو 5



 هناسحا نعدح أ ىنغتسالىذلا ىأ(نثخا)ئد لك همر ؟عسوئذإاى ىأ(مر ىلا)ءاشي نمقزرب هدامعب ىأ (فيطالاناحبسف)

 دماحوهوهناتواخ نمدحأ لكهدم<ىذلا (دي#!) دوجوملك ىلا ةيسنلابدوكلاوءاطعلا ريثكلاىأ(داوحلا) هنانثماوهربو
 فئاظو ؛نيعاقلاهئايعصاوهئامنال

 ىسالا مالكلاو ىسدقلا

 :يباهد ارح نأ كلذو
 86 ءلاو 000

 8 (ريخك امس ى ذلا)

 00 قوهلهس

 ىلاعتلاقاك هلالهأ أ. -

 ىدهو) ىرسألم راس

 اند ءدادو ىأ / ||

 ىلاهانبد_هوىلاعتلاق

 ١ 000 طارصض

 لءافىأ(هلعانىلعىنأ

 هنا ىلاعت هلوقوكترم# لا
 سس 2ص صامل اندامعنم

 ل أ ىأ (هءاعمازو)

 امثدلا ىف هم هيلعودحتماع

 ىقعلا دب ,زملابهلدعوو

 نال اع هلو- فوحأي

 اضيع رق هيلا وصرت
 مارق ع 0

 اذان هما رو ككدللاو

 حيبستلل مسا( هناحبس)

 نَح 50 طق هلام اع

 فر ةمصلا عج -_ اًضالا

 31 ىل-_عقب همسك م

 هيودددش ور ا

 ءوسلا نءديؤتتللمالكلا
 ىنعماضتأ وفم

 اهل حان هراحت مدرب هأوق

 | تا (رغأ مهل بق

 0 و وةمحعلا

 هاا اون) معأام

 ىأت جحعتلاة غي ءصلاو

 ايدحا وهرب ىأ ةزمهلارمسكد :(هلاضفا عسوأو) ءاطعرتكأْع

 ثيدحلا نمركءاودحلا ىذىأدرحملا ىحدلا لصأ قوهناداءعو ةناعاط ا

 ناحبسيلعمالكلا (ديحلاداوحلا نسل مركلافيطللاهّللاناحمسف) ردك ضارتربغ نمعاصا
 اريثكن وك وهناذلال- < قولان الا عمرنا هز ءاةعمو هير د كما نق ءيوص فوه هلدغ قل_صغقم

 انيلعتيفخناوةمكحريغ نما. ثدج وب نأ نعاويزنت تيعرمأ لك هو ةرالكا ءلاةيقس>ع“ ال

 ىقذبعلل سداو رحالا.ه نس از-واهلمق نم ىلععانتلا مت هل احلا منلاهئادساو هللا ءركنمبجعتلاانهدار اف

 اذكتةراخا# حالا ودك ذاميقو ةءط#ارخ 1قهل-ةمىلأ 0 ف:صااركذدقو رثاثكلذ
 مييلعءانئلانم1نسحملاو هنمعتأومادسا اع مب رك !اولومقلا نسل مهةفوذاهدامعد هفطال فيطالاف

 ةسفئاوأ م-فدما وأد وكذملا هلأ ءذلك قدومهغاد هاو حالاوباوءلانممهاطعأاعداو#او

 ثدصق ناهنمعن داما طافحلاّةدعقلاةوهمف عومسهريغدي دمنا ودو لا ريش 7 اولا فيقخت داو كاف

 لاقو ىتسحلا هللا ءامسأ جرش ف« 1 دبا اًخساارهقصو زاوح ىلعءاني ىخسأا ليقورظنةيق ا 1

 ىهوةيو اخلاضرالا نموا صأ نال ىخ_سىلاع؟ هللا فصونماوعم" ءماعنممما قر وقص نبا

 دقو ىد مناءالعل | ةقص ىف ل>دأوءاطعل اى معم ىفعسوأ ف يفختلابىأهن الداوكهوقفصو ةليةوخلا

 صعب قمقو وودجامداوج فاى ةييبلاو ىدمرتلاو اور ىمدق ثددح ؤىلاعت :هيلعدا وكلا قالطادرو

 ىلع نأ هيلا ىدهو ريخلل رس ىذلاات هنأ وهومرك-!اودغاوذىأدي اد #«|لديانهخسنلا
 مم ا ._سأ ةمموعب هلمهسلا ةرهست» :وىده مم هَقلخ و * لك ىطعأ ىلا عت اك (هلعاف

 هاو قا ةحلءاقلا ناك ناو هإسسني لعفلا نات هلرمشأب .1 ا هلعاؤو هيسسك قيس ىت>هعق ءانمو ادهو

 ىذ ' م تناقهإ هأوقو كل 1 تا 5تنالا اك لعاثلا لعنوكي لج نر داو

 ناسحالار زك هلسدعتلار رك م ةرحاللر طانوه (ه هيلعم هازاحد) طقاس صارتعالات ىثن ىذلاقوقو

 ريعم_ساريثكسلا» اذكلا يود يدم ل لعفرأ(ه هأا ونر عا امدن احبس لاق 2

 هيقهقلخ

 موملاولوم_كاىتعاشةقو رغمةع_لا هلاضفا سواو) ع اطعلالاوثلاو ةرمكل || ىلطا

 هنم لْضفأ هترهص هريغ ىلعهءلضوو ىنعع الاضفا ل ضفأو هم اعىلضفت :حابص صالاىقلاقماعت الالاضفالاو

 ديد د (هالسم) هلدحوال طمخاسد :رغ هل ضف أو الص انهلءحءاضءًاردصملاضفالا ل ةاكىمتنا

 مسوميلعىلاعت هللاىلصهقحف ل عىأ (ادهدعي مطوق ن ء) م ءاةلازا ىهوذم ركل مماللا

 هنوك وم هلعل دنا دك مفرظلاوءاغ ؛ااودرلا ن ءوذامل كارا اذ_هومالس 0 عبو

 لا ف هنا راعشإلا
 ىأ مهابقعىوروباقعل علا عاونأو سقاعملاددعت ]عملا ةغيص مهتاب وةعةخيسن ىف ةوةراحلاو اماةخسن

 مل_سوهيلعىلاعت هللا لص ىلا ى-ةعىأهاسقع ةة-بنىفوهيلا لو ثراموم- اح رد

 قو م-ٌممردصاعكمبمب ذعت ىأ م ماقعن م هلهدعواع) ره هاطريغةماس

 ليقاك نينموملارودصل ءاق وة رسمه ةمهك الهو مها عن اك وم هما :الاو موماعهرصن ىف

 هنالوأازاعمرمذل |ىدعولا لمعتسا هنا ل يقاس ه> والف هلا دعو ناك »نب لوك موددنعموق تثاصم أ

 هنابلوقلاو نيه 2ءهدعو هلوقىف 00 اعدت ل تاو هدوم لا لعجو ماعمعضولصأف |

 مهمال_ساءاحر مد_عىلعل اد ركذامل-قنا سلا هوجو ىفري_رغت هلركذهنار ا ءابدل هلوقب ىدع
 ا ناقعىل_ع ودعت نإ نكس لاو هل ملا بحأ هبال هرةد-عولاودج رع كالذناكولذا

 محل ىيعملاو ةئنهتلاو هز "علا ىهوةيلستلا نم( هالس مث )هنا

 إلا لاقشدح ىكدل دعب أوءاط ءلاوربلا دعووءانئلاوح حدملا| ذهدعي ىأ (اذهدعي )مها ,«هيرك و ملا نمهيزحامهتعلازأ

 هدعواع)اذهدعب هوقو هالس للصتنمى 4 دلال صأ ىقوهوهرانك قيلبالامهقح قرافكلا لوقم نعى أ الس ىاعتم )م ةوقنعإ)

مهةخس ىو ه نيرفاكللد ,دوو نينا دعووه ىذلامرتبقاع 0 :.هىأن عل 6-0 )م ماقع نمعب
 مهبادحومهماذع اعماق مع ٠ ن



 وهو نيد عملا ع اوهوىلاعت هلوةىلاىأ(تاآثالثل !نورعضم وصنف ىلاعت هلوقب)مهثوخو مهد_عوأاعوىأ (مهدعوتو)

 اذهورافك النوركس هىقو سو هيلع ىلاسعت هللا لص ىنللرمد مس ىقريمضل اومدقت كهضفخو هعفرزو<وأر قاوأ ىنعاببوصتم

 ىذلا آى أن وهل اك. اينورص سو لعتفوأىرتسف ىنءملاوراجئللراوملارادفورارناللرا رقلارادقاماورادلا ذه قاماراطبالا
 ىهوتةنتفلا عراب عمل افاملةع ىأ لو ةعما سسدلاولاة أي ةذتفلا ىنععردصم نوما نا ىلع نونحلا كيابوأ ةديزسدالاو نونا
 م من ينمؤملا قيرغب أن وحلا نيةءرغلا ىاوأ ه.هومر ىذلا نوذحاوداسفلا نعةيانك

 زي ااا ؟تااا> ااااا_> >2 دب بلبل

 دصقبمل ىلاعت هللا هجر فذصملانايدروامبا رض او دماولاو لهج ىلا, ضد رعت دي ءولا نا لية اذلو مهنم

 مهدعوتو) هلوقب ديعولاهلبأةمورصفهتنت نارئاك لكل لاقي هلال عوامم» ذا فل سولو مومعلا
 قاعتمرا<اومهد.د.ةومهدعوركذىأ هلكهرك ذامهاب(تادآالاثالثلا نورصنيو رص ف هلوقب
 0 كلاب بو صخمد_:ملدبتا الاو ماكرد_ةعيؤص:ءثالثلاو زاذثلا ىلع هل تاميوهنوادعوتب

 هلوقو مدق: اك ام.ئدب قرقالومو وأ رقاوأ ىنعأردقملاوباوث الا ةثالئ!اوحت ف ءضا ةفاضالابرو رحال
 ةنزىلعءىحي هنالرد_صموأ ةدئازءاملاو لو عقم مسا نونلاينتتنا ىذلا كي ىأ نوتقملا باب ىلاعت
 نونا ىأاضوألوعفممسا ناك اذاا هز وك و ىف ىنععوأ اهانععءابلاو ةذتفلا كباب ىأاليلقلوعشم
 معلا ىنعم راصيإالاو مالا اذ_هىد>ةس نموأنيرفاكللا ىتد رفمأنينمؤملا ب رفانيقي رقلاىأىف

 رهاظتان" الاةيقيوديدتلا قايس نمموهفمباقعل اودجوبامهأ ىف ىف ئانعرا هلومعمامودعد

 (نيدتهملا مل-ءأوهوةليدسنع) ل-ضنممه وةقدقحلا ىلع نيناغابىأ( لص نك لعاوهكب رنا)

 هقلخءوسرك ذوهر دسع مذ ىلع) لس .وهيلعىلاعت هللا لص (هحدمدعب فطع مث لقعلا لاكم.تزايتك
 هذيلا ىلع ىيمةفاضالا نع عوطةموأه->د1فاضمةيفرظل | لع روصتمدعب (هبئاعمدعو
 ىلءمذلا مدقت ىذتن#هنالرظنهيفو ليقىزملا ن عداور تبادل اوهو فطعل هيل وعملا ىلع بوضغم

 ىلعو هيلا لاموأ تفتلا ىأ فطعدهلوةوةئاضالاب أرقنانسحالاو مظنلا ىف كلذك سدلو حاملا
 حدملاه.ىثامممذلا ل عجو ىلعيهقيدعت ناالا ملا مدنى ضني الفدحد م ىنت هنا ىعملاىزملا ةداور

 حدموهوم_مةعاطا كرت ىلع مذهنا ىنعملا نا ىلع عط:الف هلوق حدملادارملانوكولوالاهجولاو فاك"

 دعو رك ذوادجدّدعب مهمذعم«حدم فطءدارملاف مهمذ نمضت ناو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل

 ىلع قاطب ودءلاورن[كنيعمالءا دع نم لك هودعو فط ءهلوق ىلع فوطعم ضاموأ فاض هرذصم
 وذحناو ةقفشلا ىنعف ىلعب ىدعتي فطعلا نا !عاو بيعلا ىعوةبيعم عج بياعملاوهريغودحاولا
 ةرامع ىقامواذ. أ ىلعي ىدعتب ىوحتلا فطءل اوهتلمأو هثينث اذاهّمفل علاق ودصلاو فرصلل نعبو
 هناك تراوةفطاعتسلا_مالع_يصري_ةءاقلابهنوكلاذههزبودتو ىوحنالىوغل فطعفخصملا
 ىلاسعت هللا لص هيدنلا معةنموهزضفب كلذايل وم )هقلخمظعل لب | ةمهقلخ ءوسو ف سعن هلل محتلاو

 هسفنب هل عقلبةطساوهندبوهندب لعح اود_>الك لذ لمكي 1 ىأف ط ءريمض نم نالاح( مسوهيلع
 رك ذف) هرخآ ىلا ههسئس هلوقى ىلظفللاوأ ىسفنلاه-هالكبهرك ذاك هنرصنوهموظعتب امامدها
 هلا اوهح:ه:برعل |صعب وددعل |قريسك لان عضد حا مصملا و رشعةعطل ىور و( ةرشع عضو

 نك-ارشعةعسىلاردعةثالث نماض أ لمعتسو ثنو او ركذملاهيفىوتس ةعست ىلا ةثالثا| نم
 هزاحأو نير دعل |ىلعداز امي لمعت الو فينلاك ثنوثلا عمفذ كورك دملا عمعضدىفءاتلا تدشن

 امهيأفىأ نيرفاكلا قرب
 اذ_هى>اسإنهدجوب
 ةيفرطا ذه ىلءءابل اف مسالا
 قءرفىأىف هدصالخو

 مث نوتنملا لجرلاكنم
 ىلاعتو هناحسمللا مخ

 دعوو مهد بعوبةدأ الا

 هيلع ىلاعت هللا ىلصهيدن

 هلوقب مهدعواف مو
 م-ءاوهدبرناىلاعت

 هدعوو هليدس نع ل ض نك

 ءاوهوىلاعت هلوقب

 وهلاق هناك و نيد هلا

 ةقيقحلا ىلع نيناخابرعأ
 مل ءأو -هونيقيلاو

 لاك مهتزاي حك نيدتهملاب
 ىأ(مث)نيدلا ىف لقعلا

 هالسوهللاهحدم نادعب

 (فطع) مهاباادعوم

 دعد) رركوتغالاىأ

 ىلاعت هللا ىلع ه> لم

 (هودع مذىلع سو“ ع

 نيسنخالاوه لق
 اقصاما مق ناكو قدرش

 هنارهظالاو سد رقى

 لكفنو ةررغلا يلوا
 هنا هربسسفت ىف ىلعتلا
 اذهب سول -هجونأ
 هللا ئضرساءءّنءاىلا

 درب اواسانج[تءاحاسما تان" الاهذهىف ىلا تاف_صلاع يجن ا ىلع نب رسفملا نهريثك و ةعيبر نب |ةبتعوه ل يقو اضيأامهمعىلاعت
 دعو) هودعقاخءوسرك ذىلعو ىأ (هقلخ ءوسرك ذو) هيف هعطتالف اهتم صوب اع صتم نوكي نم لك نادا رملا ىلب هنيعب لج راج

 ىل_صءينلارص ةنمو) هيلع بو>وريغ نمىأ هاضقشب كلذ هسقن ارشادمىأ(اياودم هضغممحئابقدا دعت ىلعو ىأ(همياعم

 نيل |نوكسب(ةرشع عضي) كلذ دعي همالك فىلاعتو هناحبس هللا ىأ(رك ذف)هثادعا نههلجالا مة ةنمىأ(لسوهيلعىلاعت هللا

 مثعوعضت يورو مسكس
- 

0 

2 



 دارأو روه.ثااوهاذهو علا ىلا ثالثلا نيبامرسكيو ةدحوملا جم جشقب عضم ءلاو ةميمذةلخوةحب قول صخ ىأءاذلا متعب (ةلصخ)

 ثيناتااوريكذتلافىر< وذدعلان مهعطقهنالذرمثعلاو اهتغمودحاولاهودب لوق» 1111101

 ةمدهصتخأ حبمت(نيبذكملا عطتالف هلوقبإ)ءودعف ةمومذملا د م)بكرملاددعلا ىركت 7

 ا ءلرمشلا نع مبين عدتف نيلمول ىأ نونه دة نهدن رولاودو هلوؤوهو د توا مالا 0 : هاوقىلا) 0

 انددعلا ه1 تملئعول سوه ءلعىل اعت هللا ل هللا لوسرل تادوالا صعب قاولات ا ثنرقناكلذو هي !|مهوعدنام صعب ؛:قددلا

 الطابو اقح فا اريثك ىأف ال لك عل طمالو نونهديق نهدتوأ !اودو نييذكملا عطت الف هاون كلذ نءهنلا هاهنفءانمه_ظعوّك فلا

 ةراقحوةن نر هاوس اا قكدرو ميذكلان مهيلعفاكث.حفلكلاداةعان أ ارحازدبقكو

 ةييغمهقحىف ناتغمهدهاشم سانلا ضا رعأق تايعزامهةدئازالةيلصأ ماو لوعغمال ليعق هنزوو ريقحو 6 عض هنأ أ صاحو

 دا رملا ل يةةهنممذملا ,*ك ىأريخلل عانم عا ءقلا لنوهوةميمئلاكردصم ممل اوداسفلل هباعسلا هحو ىلع شا .دحلل لاقت يمشي ءاشم

 مثألظلا زواج مدتعو لاص#لاو ريخلالاعفأ عسب جولاملا ىقهموعىلعوهللب ل دكان وها دهىلعذ 0

 هم ةريسغملانيديل واكىدىأ مي: زهناعموةيل | 5 دع مل كل دع ؛هدشو غن :ءعبهعفد ىأهلثعن م اا امال ريك

 فرعبل هركذ كلوب اسنالابادحأ تعب ال ىلاعت وهناحم سهلا ن اليو د 171 هدلوم نمةنسة مدع فاعدعب نأ هأعدا

 1 م ع ب شعم ممم تل مس حصص تب موسم صحم ل 00 م كلي

 عضبلا ىت-ءملا|اذ_هىلعو لد ٠ زو.ألاقاذك و ةأرمانورمععضد والجر نر ءةعضب لوةنةمهضعب دو _ 34

 هللادجر ف مصملامالكو ةغللا لهال قالت ا همذو ى- ممن اهدو ددغربغ ةموممةعطقددعلا ىف َه ه4عصم لاو ا ارا 35

 ةماعلا رشع ىدحا وأرشع ىلا وأ 0-0 01 0 ولاواملاةل اك نسا ىلاعت 3 7

 ةمجعملاءالا عتب ةلصخل او مودع ىأ(هد ةمذلا لاصخن مدلصخإا ممثلا ولا ايراهظتسالاو كك 0 1

 نمدل كوعدامؤ (نيوذكملا عل اد الق ىلا عت هلوقب) هدقلطا|اذاحدملا تاهص ف تءلغو اقاطمةعصلا 1 3 1 علا

00 
 كَ هلوقىلا) ملا ىلع سو هيل عىل اعت هللا ىلص هله .ةوهوهودتو متل امظعت م ولاماذ نك نأ

 لوقنمنآر ةلاقهنم عقوامو رمد حج زاطمالا حجو هو غيتعة لون :اامهلي .طابأ ىأ(نيلوالارب نا .

 امنسحاب.كددحأانألوقي ناك-ذ 5هري-غو م 5 راسخأ ءيوسراؤدالب ل+دهنال هدلك نب مهلا نع

 نمدعامىأ (كلذع م) اكس اع لم ل لزن ”اسلاو ٠ نكدو لزنف لومي اعىلاعت هيا ىلءد هيثدد

 يراسل ناب ترم لاك نلمس (قداصلا دءولاب) هاةع اذا همقع» دروأ ب ئاعملا

 هنوك 1 نكل هفلةزوح ديعولا ناك ناوهفاخ مدعل هقدصو كلذ قص تصل ايد رعولا| طاأىو رو

 قداصلا هب اك هرغ_غهبوش. ال ىذلا صلا + | ىن_ءءانهقداصلاوأداعممل !فاخالن مهفلكالا دعو

 ناسح

 0 رقوهدعب ال ةاع

 ردقتلاو نيت زم بةبعشو
 راك لاماد ناكل الا

 اوناك لةةددع:ةمنمشو

 رمدع نا لسيتو ةريشع
 لاقانت انآهملع كاد

 ىذلاةخسن ف هنربعو كالهلاراربلاوماتلا هئاق ةدب ىأ عن قاعتم(هراوبةقاخو هثاقش م امتي) والحلا 0 0 اماسآ
 ا ها هسا هبىهستهبلار 2 هلاحوأ هلاوحأرخ 9 هرماةعاخوه ىا سو 2

 4 لع مات 0 نيح-كلذ

 ىلاو عجراطسالاو راطسا عج ريطاسالا ليقو ثدداحأو ةثودحاكة زها مضب ٌةروطسأ ع.< 0
 روطسورطساهعجوهريغو رجشل اوباةك لاك ئثلا نهفصلارط_سلاسوماقل| قو ىنادنملاةشاح ىف ذكءاطلا حقب ر

 رمضنلاهلث اقونيمدقتملا ىلا ةنوسنملا ليطارالا هررقاكم اادارأو بمن الكس مكر عل + وةنامكلاو طة اوريطا 000

 َّك *ل| كلذ ىل اثم نمد رذامىأ (كلذ) هناحبسمللا ىأ( خم هريغو خسر 0 ملعتو سرافدالب لخد هزاهمدسو ثر الا نبا

 ىلاعت كود هرامدومكم اهىأ(هرا وةعاخو) هنواقشلاكوأه مع ىلا امن دصلادعر اة (فداصل اديعولاب)

 لع ىأ ليقو عيشأو عنشأ ا هروهظو عشب |هيلعةمسلا نال فنالا صخو هلة باها هفنأ ىلع يوك ل )م وطر + | ىلع همسس)

 ءادقو هامات نوطر للا فرعي ىلا عن هللا لاق[كرانلا هلودخد لق هيةقر عمو هل لع ةرمتمنوك داوسةمسةما ملا مويدهحو ىلع

 .ىسقهفن اوههجوامببرضي ةنرمض نعي 51 ىهوايندلا ىفاذه لدقو ةمسااك هم نوكتذ هفنأىل لع لععترأتب كاذذاد2- وذل أ

 ىهاماو اهتقيق> ىلع|ا:هةمسلا سل لءةو ةرهاةمالعو ةرهاظةحا حد اولا فن ىلع دب موي الذ لحد ةوأ اولاوةمسلاك هيف

 00000 َُ اوهاعالصالا قموطر اوه: ىلعتمس موسولاكهؤا ةخاهنكئالوامومذمدأ قم ءاعهيرهش نعي انك

 نوللد :اعلا مهّكدلو لضأمهلب , ماعنالاك ككل وأ ىلاعتلاوأمةريسوهروص ناوين ا.هيدش هنا ىلا ةراشاو ةراعتسا ناس اللة" الق



 هنالموطرخ لا كادكالوةفنالاوز علا لم فنالا نالموط رخلا ىلا ىننالا نعل دعانا ليقو رض لا نعةامغلا قنولماكلاىأ
 مالكلا لهو هريغك ف ثالا ىف هلليقامرونا الا ىفاذهو هلك هجولا موطرخلا ليقو فنالا ف فنالالءقاذلو ةناهالاوةلذملال

 تيقب وردي موي فيلا ب هقنأب رضك اسحاما هفنأ ىلع ىأم وطر# | ىلعةمالع ىأةمسهللعحنسى أ ماقملا اذهىف مارملاةديزو
 هرم ىعماملو هودعوهدانعودشلةمايقلا فراقكلا نمهريغ نعادثازدهجو ىفاداوسن وكي وأ هنأ نمفناب ىحهفنأق ةمالع

 را مما 2 ىلعةمسوككلذنوكيفهجو. كلذ نال يح رشلا,رابتشالاو تةااومذلابهركذ

 ىل اع: هللا لص هيبنل ىأ هودفو ليفلاك ناو. ىلا, صةخيهلصأو انهفنالاريفاصءورومت دعك مطارخو موطرخلاو ىك.لاو
 مأ) ودع ىلع سوهيلع مرح الا ىفوأ من دلا ىف عئام.ةلايوعهشت نعةيانك انهوهو هركوتل اوهقاقحتةسارهناذيالن اسنالا ريعتساف

 ءالصلاهياع(هتريصنم || ءاضعالا رهظأ هنال فنالا صخو هوج ودو تودوجو صدت موهههجود: وت همسو ل قوام هيفوأ
 / بقنا) هسفنب مالسلاو كال هلدللا ةرصن تناكف) هدضب بق وعقدفنأ ىمهشهدنعىذلا ىلا ع ريكتلل اللذي |

 ناكهلنناك نهنافنىأ هرج ىلا موطر ملا ىلع همسنسملاعت هآوقق هسفناهالو ىلا هنرمصت ىأ (هسفنل هنرص: نه متأ لسو

 ةدرناكىأ(هدرو) هلهليا فرصل اه فن ق< مقانيال ناك ل_سو هيلع ىلا عت هللا ىل_ص هنالاضب أه ىه هئادعأ ىل ءهسفن ةرصنو

 علب اهو دعىل_عىلاعت) ىنل ادر نم علب ا هسقن, مومي ذك هدر (هسفنل هدر نم غاب أ ءودعىلءىلا«ثهدرو) ءاضع مظعلا لعفامو

 ىلاعت هللا ىلص (هدرنم در هناكولد ارملال قوه فنءاةاثنمسسلاضيأاذهناك ناوةححلا ةماقاو سو هيلع ىلا عتهلا ىلص

 قتيشأو) مل_هوهيلع ىأ(هدج ناويدفتب'أو) هلهللا ناك هللزأك نهوهلل لعفام لعق مال اوةألصل !ه.اعوهو ةرمصنو

 ناويدف ىأ( هدم ناودد ناوددلاو هل ض نالها هاضمأام نافه_فنبوههّتدشي نا نمرهدلا فد ىف قبو اما ىوقأو مظعأ

 ا وهوهقرشوهعرك هلهأهيهبشتيرفعلاوهوو.د ع. جهاصأو برغم ىسراف هنالاةنممهممتفت دقو ةلمهملالا دلارمسكب

 | - لادلا نيواو ىلع عمجوءأب هيواو ىدحا باقي فم خىواو وهوةاتكلا اوهو سودألا نزمىنرعمناليقو

 6ع تت كانتا 5 - 1 ا 2 6 2
 «اضاآو تي وابذو  وادد كدع «نهللا ىدررع مالسالا قهعضو نملوأ ونيطال سال /اكل اوفحصلا عماجوهو نبوابدو

 كلذو ةيسرافلانهناويد || دا «تسافدراءتساوهو اهلمتحت ىلاعتهللا هجر ف:صملاةرابعو باكل اورتفدلا سفن ىلءقاطد و
 ناك ماسك نأ ةمايقلا موي ىلا فاروها دكهواتاسث رثكأو تأ ن اك هللاهتمث اذهب ثدش.اناويدهتم_اظعىأ هد

 ا رادق اوعمتد *(ماركالاوةققك ادروممالسل اوةالصلا هيلعهتهج ىف ىلاعت هلوةنمدروام.كقسداسل ا|لصفلا)

 ذاوتنلا نانا وام + هريغب قش نمر صم ءاةقفشلاو ه.ةقفشل او هلهللا مارك | ىلعلادلا تاي" الا نمزآر ثلا ىفءاجام ىنعي

 مهلعأو مايأة ثالث اهانعمةهحلاو هبح نعفطاتا| نعم زوج ةهللاد, ف صوب الم هوحنوا لهو قيفشوهق ى>و فطع

 رظنيل ميلععلطاو هيف 0 : ١ ١ بو صنم ناكم مسا هارد_صملا ىلع يوص:هىمممرد_صمدروملاوهقحو هناشانهابسدارملاو بنام
 مهلا رظنف نوع دام ىلع جصانلا صرح ةقفشلا ليقو هعقن مومعل هلريعتسافءاملا هنمذ خوي ىذلا لحما هل صأو ةيفرظلا ىلع

 عرساب نوسح فارق هيثام لمش معونو صوصخ مار |ماركالابدارماوهوحتوةرضملا عفدهيفام ىلع قاطي دقو حوصنملا لاح

 كدا وحس روك (عئامسان م ءاهطىل.ق ىلا نآرقلاكيلعانارثأامهطىلاعتو كراش هللالاق) لوضٌلا نم هريسغ
 ميكر كسل | اال و ماقلل هتدسانا هيمامتهالالمدسقو مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلصص ىنااءامسأن مىأ

 5 لزهى[هناوردتأ لاو فد 0 قاذم د8: هلامممهأمهد_:ءهيضةةياف اما ىض”ةمدنأع راهم ةريتعي ةغالملا نال هز م

 ند (لوقنماذه(ىل عمت مسا مه لدقو)» كذف كبر مسارأرقا ىلاعت هل اوقف هءارقلاب مالا يدسق”ف
 ناويد لف# لكى ليقمث 1 سيوهطءامسأ ةريشعىف ردنعىل ثيدحت لقا لدتساوامهنعمشلا ىضر سابقا

 مالسالا ف نودنملوأو | عت هللا ىضر سامع نبا ن ءىورتوهو فسر ذقمءازنلا قرسو لج رايات نأ (لزارمانعم

 ةَعْفْسأ ادروم مال اوهالصلاهيلع)هقح ىف ىأ (هتهجىفىلاء:هاوقنمدرواميف)#:(سداسلا لدا ):: هنعىلاعت هللا ىذر رع

 نم مسادط ليف يش! نارقا اكياعاناربأامهط ىلاعتهللالاف)ة ب ردص لا له ىوص:هوهوةماركللاو ةجرلادر ا (ماركالاو

 هعبرأ داق زومرملاددعلا باح قوهوهطامنمرك ذوءامسأ ةريشع ىردنعىل مدت ثيدحمىأ (مالسا اوةالصل هيلع هءاوسأ

 امهتعيلاعتلل ىضرسابعنياهلاق (ىلاءتهللمساوهلقو) دوهظلا نمةياهنو رونل|نمةاغىفهوجوردب ناىملا ءاميارمشع

 في ىدنها نا نوط ىنعملا ليقد-و ازا و ةقيق> هلوسرو ىلاعتهلنا تح ف ناداص ناش ءملاو ىداف اور هاطلا ىلا ةراشا هلعلو

 اهىلعاورصتقا وءاط»ءاراوبلةفا ذهاب هلصأ لعلوكءةغلىفىأ ) لجراهانغم ليقو)



 انكاسنو؟يامناث كل اءاهنا عمرها ظريف «هسوو ىحندلا هرك ذا ذك ثكسا ءاباوثأواوبلف(نا سنا أن) انعم ىأ (ليقو)

 (ناعمل) ةيئانب ةيئاحهفورحاببدارب ىأ(ةعطتم فورحىهلءةو) ناسنالاوأ 001 لجرلاه.دارملا اًذهاب لدن ارهظالاو

 قب رطلايهدا 7 ءأهللاو

 ىطساولا لاق) ةيعطقلا
 هانعمفو( رهاطا.دارأ

 ىأ (ىداهاب) بيطاب
 مسا حامتفاءاطلًيدارأ
 ليقو) مساءا در اءافابو

 ىأ (دطولا نهرمأو د

 نءةيانكءافاو زمهلاب

 ىفموقي ناك هنادي هدقب
 هياجر ىدح | ىلعهدحجت
 هنزههتيلقءاط هلصأو

 هتزمهت يلقاها طوأءاه

 امه اك هيلع در وأ اواعل [

 اذكو فر# |ةروص ىلع

 هل-_صأ نابلوقلا ىلع
 ىتكاهنايبيجأو اذهاي

 ريعونيتماكلا ىرطشب
 ىل_عامهه ساب [مهمع

 ّى اي هاك دعو و ود

 دمتعاىأ) اههمسر

 كيمد_هةبصرالاىل-ع
 دامععالاب كسفن سعت الو

 هنافىأ (ةدحاو مدق ىلع
 )هل روش وزكياعفاش

 كءلع انارتأام) ىلاعت

 ىأ (ىنقل ناآرقلا

 ل فال رعأ ق سعت
 "اد كنا فارما

 ائاكنافة_حارل اهحو

 ةحمسلاةيفرنكاب تشع
 ىدعع عنا ثءاعدل مث

 موقل ادمس هئمو بعدا[

 لصاوفلةاعاراوأدضلا محد عسل هيلع لرنأ هنايراعش الل بع: نع هلودعي ةمكحلا لعلو مهاشأ

 اهعةتشاتلا لاصللاب وهاءالاعالا ل_ضفأ نا راستخا متهتفخ عملا الا نملضفأ ||.

 تازن ىشثلنآرقلاكيلعانارنأام ىلاعت هاوق وهو)كلذولاةدوعانا وءاضتراوهدعاوةىفىدكرزلا |

 ةيناربعوأ ةيشدحة غلاها ليقوٌك عو لكعىئةفورعم ةغلهنا ةمركعلاقو قيبلا هركذاكاضي أ امهْمع
 ديعب وهواهىلعاو رصتقاوءاطءايلا اوِلمْثاَذ_هارهلصأ لعل لل. قو ىدبحا.هانعموةيطنوأ ةينايرسوأ
 ءلرتشموهفتاءاورلاتحص ناك ءةغل هنالاقو ىاكلا نعىوغبلاهاور( نا سنا اب ليقو) اد->
 (ىداهابر_هاطايدارأى طساولالاو) هلوةلد >اولا قوفال عملا (ناعملةعطقمفورحى قمل: ةو)
 هنالدقو ةيواهلاو فوط لليقو مهتئيهءاهلاو:ازغلا لوطءاطلا ليقو ىداهن مءاسلاو رهاط نم ءاطلأ
 ةعبرألل-#|ىفءامناوءاطلا نالرد#ل | اهي هانعم ليتوهتيادهوّلسو هيلع ىلا عت هنبا ىلص هلوط مق

 ريمضلاىأ (ضرالانءةيانكءاهلاو) اهل ةزه هلا تادراف مدقلاب( طولا نمرعأوهىل و ) رشغ
 لوقاذهوةيب رعلا لهأ و ركذاك اح: !دءةانك ىمس ريمضلاولاملاهنيرقنماهملعلابيلا عجار
 ةيحالطص |ةيانكىهفريمضلامساءاهنمذوخام ف رك مسااهنا لبقو ىواضيبلاو ىطرقل اهركذ
 مسرهنايدرو فره اةروصداهتباتكهاب "اي هناء لوقلا اذ هىواضيبلادرواط ىف ليقاكر يمض هنأالهنع

 اطهلدأو ءاف |نوكسبهطءىرقو مامألا فى أالب نو. هوثما هنأ مسر م هيق ساي ةريسغ فحصملا
 لم_:ة<وضرالااطىأف وذ #*لوعفالاوتكسالءافاورءأو هوأ كايهو كاناكءاهّةزمحلا تادداف
 بعتنالو كيمدقي ضرالا لعد معا ىأ)ةاحذلا ضعب هلاواكريمض اهدحوءاه نمءاملا نأ دارأ هنا
 لام وهيمدق وأهم ه2: ضرالا ىلءدانتسالا وءاكالادامتعالا ( ةدحاو مدق ىلع دامت عالاب كد

 مدقىلعموقي ناك إ-بوهيلعىلاعت هللا بص هنا ىئايسامواذهرهاظو ضرالا ىلعو مدقل | ىلع دمع
 ىلع مايقلا نا عرشلا فته. ناو َةقشملاردق ىلءرحالا ناذ هتدابعىفهرحأ د يزيل هسقنلاب اعنا ةدحاو
 نباو سابع نيا ىورامهفلاذو سو هيلع ىل اعتهنلا ىلص ىننلا هلعغي ىت>تاعوطتلا نمةدحاو لج ر
 هامدة تمروت ىحهلك ل يللا ماق سو هيلع ىلاعت هللا ىل-ص ىلا نا هنعىلاعت هللا ىذر ىلع نع هيودرم

 هرهاظو كيمدقيضرالاءاط هللاقومالسلاو جالصأ اهيلعلا ريج لزق الجر عضد والجر عقرب للعم

 ىلكدلا نعهلةئوىوغبلاه نحرص وأ ,عتال !سو <. عىلاعت هللا ىلص هلّدحار ناك هيمدق ىدحأ عضون ا
 ماو فنصملاهرك ذامال ئوخالا نود م5 عفرب ةحارتسالا ىلا جاتحت ىت> ستنال ىنعملانا هسجولاف
 اهيلع دامئعءالا لة زل ةدحاو ل-> ر مايقل اهةّدمؤ عدوه دحأو حف رب حو رن وهام ل3 تمر وناسا هنا امهندي

 ةهمشال هنانهتحت لئاطالا اذهل وف ١ ليال ا مايق هنع فق خ يك همح ونام دو عم لا َر وةحارتسالاب هرعاق

 ليقاك نيلجرلا ىلع مارقلا نم قش ةدحأ ولجر ىلع مايقلا نا

 باؤرلا ىلع ن اه مول افك ا « هةعزون لقتل ال-كااذا

 مجرفندملاهركذامو نيرمالا نمل كل ة>ارلا ةمسن ضيف ةعوفرللة>|رةدحاو ىلع مايقل افناكنأ و

 حا رلا لع دٌكيعتدب رثالاناةَمدق عض هللاقاذا هناف :ريسغتلا اذه ىلع قايسلا نمنيعتم ىلاسعت هللا

 ةةثااردق ىلعرحالا نوك :(هيش)# ريدم فاك هرك ذىذلا قيثوثلاوهاورامنسس وهن ةافانمالو

 ىئمال_ىلاد. عنيا لاق إم ىف كك هنردق ىلع كرحأ اهمعىلاعت هللا ىذ رة-شئاعشددح ىئدروأك
 امهد>-ا| ناكوننسلاو طئارشلاو فمثلا قنالمعلادحتااذاوهامنا هقالطأ ىلعا ذه سدا هدءعاوق
 نامبالا نافال_ةاب واس ملا ذااماءاّت_ثلاو فيصل ىف لسغلاك ةّة ملا له ىل-ع باثيثافاش

 هلةنو ةلئانلا مايصول يللا همايق نملضفأامولظمك اكاذاةناوهمارق نمل_ضفأ ليخملاقدصتف

 هلطةروسلوأىأ(هيالا) تلزنوةخسن ىفو(تازن)ةين "الإ امي



 ىلصهسالوسر ماوهنالكلذوهأمدك ثمروب ىتحْئأ(ليللامايقو بالاورهسلا نم هعلكتي لو ةياعىلا عت هللا لص ىنلا ناكاميذ)

 ىلاء: هللا ىذردرب رهىدأنعاذيأ ىورواهمعىلاعت هللا ىذر ةدٌتاع ن عىذمرتلاهاور اك ةلملنآرقلا نمةي"أب سو ه.لعملا#:هللأ

 كلرفغدقىلاعتهللانا كءاحدقواذ_هلعفتا هلل .ةفلاتهامدق مر وت ىت>ىلصي لسو هياعىلاع:هّللا ىلصهننالوسر ناكلاةهنع
 ىلع نبا ىأ( ن<رلا دبع نيد م هنلا دم عوبأ ىضاقلا)انرمخأ ةخ : قو( |::د>)اروك_ثاديغنوكاالفألاةرخاتامو كينذ نممدةئام
 تام سلدنالالاحر نمنيح اصلا ممم ءاماعلادحأ لفسأ نمةانممءارلا دعب وةنكاسةدحومءاروةروسكم ةمجع هنيشد ىريش نبا

 ! هنال بق بعتلا انعم لص[ شل اوةن؟الا نمدارملاوهىأ ةن”الا ىف ىننلا نمدافتملاهسفن باعتا نع

 نباوهوهري_غعاملعل | نهري_ثك نعوهنع ممنصملا هاور ىأ(دحاوريسغو نجرل اديع نسىذ_ < هللا دع

 نمل فسأ نم ةانئمءارلادعب وةنكاسود>وهءابور و سكمةمحعمن يشب نب ريش نب ىلع نب نجر ادمع

 ىنأى ذاقتلا نع) ةليدشاةئام_سعنو ثالثة نس سجر عبار سدا موي فوت ظفاحةقث حاملا باعصأ
 ىفهلدتو ةيليدشان رقب ةدلب مجوةدحوءةحارو برغملادالب نمةجابل ةبسن ٌةدحوملاب (ىحابلا دياولا

 ىذؤدلو ىالازموأ ظفاحلاووهابيلا سن ىتل اًةجاماهدح ىلةّناو سوياطب ةنيدم نم هلصأ

 مهريغو ىدي اوسيط#اوريل اديعناك ةعاجهنعذخأوةئامعبرأو ثالث ةنس سويلطس ةدعقلا

 نعدخأو قثمدودادغبل لحر مثهمدخو ىورهلا رذابا مزالو ماوعأ ثالث مرحاب رواحو جحال ل>رو

 مثل_صوملاب ماقأو فاذمسلا رفعج فأن عمالاكلا ءد_خأو ىربطلاب يطا | ىفأىلعهقفتوءاملعلا

 ةثامعب رأو نيعبسو عبر ةئسا محجر شع سأن قةن:دملا,تامهناةركس نب |لاقو أهيل اهراشالا تمدقت

 زاحن مفارصنالا ىف نذالا ة-غللا لهأ هل ةنأك ادق سرعلا مالك ىف ةزاحالا( تلقذ هلصأ نموةزاحا)
 ىسك بأن نم هنالدملو عقمدحا ىلعرصتةبدقوىفاثلا لوعفلل هر هان ىدعت نمو هزواحتاذا ناك.لا

 راصق ثيدحلا ل ةنىف نذالاب نو دهام خو نذالا ىاطا لمعتسا مث ز اولا ىف هل ن ذأ هزاحأ ىنعمو
 هيقانل حالا نيالمالاك اهيفانه ةودقوةيط عأ | ىدعةزئا كان ةعدقة يب رعةطفل هذهو ةيقرعةةرقح

 وهجلاتلقن هلوقو عاملا ال هلاك ام هل عج وهمق طيضىذلاهياثك هلصايدارااوهيشاو> ىفءاشب مالك

 ىلع_دحلا نما لاقو هنءزاجأ ىذلا هناك نمهلةئائاوهنمهعمس لهنا ىه.هللادبع ىنأ مالك نم

 ناك ل يقولو هاب ارانريخاب نع ىتاعت ناف ىليق كه خيش مالك ن مال ىلاسعت هللا هر ف خصما مالك نمدنا
 ىلعربم ضلادوعاهخيش خيش لصأ ل_دال اوىلاعت هللا دحر نما مالك نمنكيمللاق نعالدب

 فالخم_هوأد. قي لواقنوثداه_يلعو عام_سلاا,ممرداشي ةنعنعل ناله هدق اعاو براقالا
 ةياوروةزاحالاب حمصي نأالا هقال_خراثف اوةزاحالابة اورل |ىفانثد_حوانريسخأ نولوةيدقودارملا

 ةنودملا س2 لا فئالذفف ال اوهدعاوقىفقوطل ااه-ْدي ىوسوةزاحالا نمىوقأ عامل أ

 هللا دمع نس دهم نيدجحأ نياةفاضأن روديرد_عقةمال_ءلاىورقلا (اظفاحلا رذونأ انين لادا لانك

 ىوروةليلحلا فيناصتل | فئصو جباشملا نما 7 اهريغوُدا 2 عمس لا هس اني ىلاملاىراصتالا

 ا (ىوهمادهورأ انت دسح) لاقةثامع رأو عد راك ل اود ىف ون ةروه_ثمد_ةج رثورايكلل|هنع

 ةئامسجت :و ثالب مدس

 (د>اوريغو)ةيايدشاب
 عج ايد دك وى

 قاىداقلا نع ريثك
 ةدحوع (ىحابلا ديلولا

 نينا سوه مجو
 نيبورأن يدعس ني فلخ
 ىطرعلا ىي>:لاثراو

 قاما 55

 هد ةحاب ىلا بسن

 وهليقو ةيلسشابرقب

 ىلاناو ريقلا ةجاب نم
 ىابلاد وأ ا هيلا بسن

 ةنسةنيدملاب تام ظفاحلا

 ةئامعيرأو نيعبسو عبرأ
 ه-ساعرضتك ناك لبق
 ىورهيقف فلأن وعب رأ
 رمل ادبعنباو ب وطخلا هنع
 ىديجاودافركا مهو
 مهريغو قدصلا للعونأو

 ق. رطنمىأ (ةزاحا)
 ىأ(هلصأن م و)ةزاحالا

 ىلعهيفارةىذلا هيأتك

 .ناك.ة(تاقن)هخماشم

 ذ]وأذموهزاحاهدنسس ىف
 (ظفاحلارذوبأانثدحلاق)

 ظفر ووتسسلاقَأ
 ىورهلاهيىنعب ثيدحملا
 نينجرلادبع ةيساو

 هللاد.ع نيد# نيدجأ

 مرحلا ىفةثامعبرأوة'الثو سه ةنسةدعقل ا ىذىف فوت ىك-!املا مهاربا نب ةفيلخ نب اة مجع هنيغب ريفغ نبا ل اقش كت م.

 نافسءوةكمنيب عضوفتا رفااماو فئاطل اوةكمنيب عضوم زمه نودوهفيفخت عمءارلاوءاحلا عّمفب هرهلا ىلا بو فمو هو هيفارو اح

 مهن« ةعاج ةزاحالا هنعىورو ةعاجمنم عمسو ا !لاقناسارخن ةممرظعةدا بف هزمهالبرسكلا|:ةارهاماو ىفاسمللا هرك ذاذك

 هيوجدل ىلا ةبسنءانوواولارسك و ةددشملا ملا مضوةلههملا متقي(ىو ادهم وبأاتثدحلاق) !مهريغو رباادبعنباو بيطخحلا
 ةئاكالثو ناو ىد>|ه:سىئوت ىسخرمسلا هرج نيد. نءهلئا دمعوهو



 هلّرمثو فاكب ىذكلا ىثرقلارصن نبأ ىأريغصتل ب ( دج نيدب عا: دح) ىف يدصتق خسنلا ضعب قام ءىمأشلاامأو نيتمدعم
 عمسو رهاقلابهمختن هنأ رددو ودن_سملافا:دموه ىلا لاةنيئام ونيعب راو حاس 20 وثهيناعم وريزعل اهللاياتك ىف فيلات
 لئالدئراخما أ هذعقاعو ىدمرتل 5 اهنعىو رمهريغو كدة ىلا ْنءا 9 هاعنب ىلءو ىدسعا أرمْسإ نيد#ونو راه ندب 7

 ةمركعو تثذىلا نأ نع ىور ىهدممأ رصيةيبفرعدرصنااوراوس(مَساَعْلا نب *اهانث دحإ) ديلا دبعهامسفهح رك نمةومنلا

 بلاط ىلا ني ىلع ني نيسحلا ني ىلع نيد توه ( رفع ىلا نع)نيةئامو عسس ةنس فوت ةعاجا هج رخاةماسا ىلا ثراحن ا ودوس| هنعو
 ناماه نب ىىسعىلانن ىسع ل يققهمسا ىف فلا |دهرقعج واى |لاقوةثامو: رقع ماعف ونقدادلا د2 نيرفعجدلاووه ٠

 ىرلاىلار حت, ناك ىزورع
 تداَض كلام نس ع

 هللا بص هللا لوسر
 هعدخو سو هماعىلاعأ

 لاوهنع ىلاعتهليا ىكر

 يا يا ىلا
 ىرصبءارلا عي_ةيوهو

 نءىوروناسارخ لري
 هزنعوةيلاعلا فاو سنا

 لاف كر انما نناةئىروتلا
 ةدس قون قودص متاحورأ

 ةئامو نيئالثو عسا

 ناكلاق)ةعاجا هلج رخا

 هياعىلاعنهللا لص ىنلا

 ىل_ءماق ىل_صاذا ملسو

 لزتات ىرخ الا عقرو لجر
 ك ىعلهط ىلاعت هبا

 انارئاامدهحاب ضرالا
 ىقشنل نآرقلا كيلع
 ناةركذتالا ىأ (ةياالا
 ءانلرنان كلى ىذدك
 غلا فاخ نا ةظءوم
 قد رطاابة عش وللوملا
 ثيدحلا اذهفىلوالا
 نمانه فيصل ا عَددَسأ

 دلووه( سنان ب عيبرلا نع) ةعب رالا هلجرخ ا ةعاجهنعور دكنملا نياوءاطعنعىور 1

 هه
 ك1 سبي يي ا؟7ب7ب7ب77؟؟_تب7[(7ب77__ب 77070907 0 0 2 ت9

 دعبءافثلا نمابيلعت قو ىلا خسنلا صعب فت أروناهرما | لاوةد وهدجر ىلا ةبسنلل ةددشمءأب

 هدجرسا ل يقو ريسغاللوالا ىنمشلاو نالدسرنبا ىثاوح قىدلاو رظنابيفو :روسكم دز هواولا
 تاقاذ فالتخاخسنلا طبض ىفوواولارسك و فيغختلاو حافل اباذه ىلع ةب_سنلاةففملا ملأ حافي
 ةارهلب زنوهوةغلةزمهاهلمقامموم_ضملاواولالادداىلا ةراشا تمسر ةغسفخطلاةز محلا لعل
 ة>4 | ىذىفةئامالثو نينامو ىدحاةنسىوتةقث ثد#ىلوصاو هورهمل اءاروأ-ل ل صو و جتسوبو
 ةمومضمةمجعمءاخ(ىئثاشلا م زخ نب مهاربا انثدح)لاونيتئامونيع_سو ثالث ةة-هدلومو
 ءارنءأرسق نمو نامثئعْب قساوراوهوةروهثمه-ةجرت ىثاثوهورغصمة->وتفمةمجعم ىازو
 ةلمهمءادع(ديجني) ةفاضا الب( د_ءانةدح) لاقرملاءار وامةدلب نيت ععشاشواطخا ةلمهم

 وهولامهالاو ماجعالا,ىثكلاد_يمياد_بعهم_ساناىراخنلاونابحنباهنمزح ىذلاو رغصم
 رصيقب فورعملا مدخل اونأ مساقلا نب ؟اهانث دح) لاق نيام ونيسعب راو عسل ا ع

 بلاط ىلا نب ىلع نب نيسحلا ني ىلع ني دو هىفاسملت] لات( رفعج ىلا نع ةثامو ةرمّسع ةذستام
 كل اوهو رقملا نمل علا ىقهرحبما ار-ةابىمسرقابلا ها لاقيو قداصل ادني رفع دلاووهو

 4< و هيدأ عم نذدو حصالا ىلعَدُ اموةرمدع عبر |ة:-سقوتر وهم مأم اودعت ل دععبات ةعسوتلاو
 ىنانبىدع لي ةفدم_ساىففلةخاهنا فا ىفو مشاه عاشمو عبو رلاذ مالت ن هوهو ع.مقبلاب
 هر وهشمدمج رثوةءبرالا هلىور ىزورع ؟ىلومناهام ن.هللا دمع نبى ءلمقو ناهام نب ىسع

 أمو ر>> نيا هلاف[ك ماهوأ هلنك-ل قود_صدادلا ىرمدملا ىركبلا متاح وبا( سن انب عسب رلانع)
 ةيءباح ىذ:لهناللسرماذ_هءئردحووهسدنع هللا ىذر كلام نب سنا هنا نمىفاسهاتلا ىثاوحىف
 لمامب قيقوتلا نكمي وى_ءموادن_سىلوأ مدقتملا ثيدحلاوليقنيثالثو عستو ةئامدختس قوت

 ناؤهيمدق موت بدسب هلعف, ناكام ىلع ىرخالا عفر و لجر ىلع ماةلاو ليللا الص ىلعهيفةالصلا
 رظنه-ىفودرو رضريغب هوحيد لءاهقفلا نالعمست هلعافرمئاعوطت هنمارأ ية خا هلع-هي ناك هنا تدأ

 هط ىلاعت هللا لزتااف ىرخالا عذر ول -جريلءماةىلصاذا مسو هيلعىلاعتهنلاىلصىننلاناك لاق)
 كت ا ا ا ع دات ا ل ماهفقرفري_غنمراك اذه (هرخ 1ىلاىكئانآرقلاكلعانلزنا امدهماب ضرالا أط ىد

 ل اظةابالو صومههحوىلاعت هللا مرك ىلع نع هيودرم نبأ ها در والسر سن | نب ع-هبرلا نعد رج نيد عريسقت

 مالا او الصلاه يلعب ريج طمهفى رخآعضدوالجر عمق رب لعف هأمدق تمروت ى> هلك هم|ةو اليلقالا لوالا مق له ا اب لزنامل
 ىلاى زعل و سف أ نب عدم رلاراتخوههطىفلءواثلااذهنأ لصاحلاو ىقشنلنآ رقلاكيلعانلزناامكمدقب ضرالاأطىأ هطلاقف
 ىرحالا عقرب و هيلج ر ىدحا| ىلعىلص اذا دمع ناك ملسوهيلعملا عت هللا ىلسهللال وسر نادبرب نا ا ههد.> !ناليوات هلو اضن أل تاع
 بعتتقهدحاو مدق ىلع د مّدعت الواعم ىلا ج رب ضرالااط ه] ل .ةؤّدحارلا نماروةنوةقا كلارومالال !سوهياعىلا.عت هللا ىلص هنماب رحت
 هالصلا ةقشمهوعدت تناك لسوهياعىلاعت هللا ىصهللالوسر ناددرب نا اههين ارو فخدملا هلوأت ىذلاوه لبو اّدلا ادهو َكسغن كلدد
 جيورتلا ىلا رطضةفهعم بعتتاممايقلا نهٌك سفن مزاتال يهم ضرالااط هل ليقف ىرخ الا طحو هيمدق ىدحا عقرب حور نال

 هنا عرشلا ف تدشي مل ةدحاو لجر ىلعمايقلاذالاو ىذاقتلا هلوات ىذلا لوألا نمن سحا ليواتتلا|ذهوىف املا لاق كيمدق ىدحاب



 تالذ حسب ملل: مدق مرولوأ بعت ن رمد ومالذ س>ونانودارأ* 0 ايو هيلعولاعت هللا ىلص ىن ملا هلعقيف تاعوطُم أاةلجنم

وامتلانمعوشلا وذ اكهنا نم عئامال تلقةرورضللالا ءاهقفلا
 ١ 1 هيف برغت داع ولف خش مع

 آرقل|كملعانلزن امهطو صحار ,ةالاحرن اه: ءىلاعت هللا ىد روع سم نياهللا دمع نعادخسمهل نآر ةلاىلاعم

 انك ىقءار ف غلاء اود امد

 نبالاةفىشالن 9

 0 1 كا كيف ردك / هع ا اهللاديعد!لاقف »ىطولا نم ارعا سدلا نجرلادبعانأ ايلجرلا هللاتفءاملاوءاطلا مسكب هطأر قادوعسم

 !نمامهنوك معو ىات الىهواممق ةلمالابتناكهتياور لعل تلق إو هيلعىل اعتهّنلا لص هللا لو سر

 0222222222 2 مم

 م( هيش ل +445 لاك_ٌتاالقك ىسملادعب ناك ةهار 1 كاارءاهققلا م 3 ىلا. 5ناكاذهو هلهح وال

 0 || امام ءار ىحءاريسالا البق !-وهياعىلاعت هللا ىل- ىننلا ةالص ةيفيك ىف فةودت لزنإ

 'نا نيعكا رلاعماو عكراو ىلاعت هلوقىاولاو ئرمسغملا ناوأ هيف عوكرالاىريكلا صاح
 قلمه رااذهلف ( (م) ابق عوكرالمل يارس |ىن ةالصو ةمالا ذهب صاخ :الصلا ىف عوكرلا ةمعو رش م
  مرك ىلع نع طسوالا قف ىفارع طل اورازبلا هجرخا امهياعلدب وةب"الاهذ هيف نيعك ارلآ عم عوك لاب ىلاعت
 (لالدتسالاهعيووان م اان لاقاذهامس ا لوتسراب تاق فانك 0 وهّللا
 0 مالا مايق سلا تاواصلا ض رف لبق ىلصو روطلا كلذ لق لص لسو هيلع لاق قاتم

 حرش ىفاكةعاجلال 'الذك وىه_:ءةفلاسلا ممال ةالصول 4 ةئيرقعوكر ال.ةظاسلاتاولصلا نوك-ف

 ا !ازالم دا الاه ادعلا ن هر اقع الارق ادق لونا 7 عمم ما

 معا افخالو) دايعوالقتسا 2007 ؛1باص»:اره-:ذعول_صقي ل نأ هذك !هروهىف عوكرلا نههلدنأل

 ةماركاو اهمىقلعت ءداموةي ”"الاؤامر وك ذا | ىف ىأ ىف ىنعععأم لا(ةلماعملا نسحو ا ر 2

 اهريغب ,كلاباه هتدامعن مدع | عدم هم اعهمففثوهبهلعنآر ءلالازئا مسوهيلع ىدعتهللا ىلص

 فوذهلن مهكردباممطألا نههيفاذبهباطخو هىلادتما ا هلىذربمارتار ومانم

 (هل تاع صقلا رق هت تاع 1 0 محو لعىلا «ت هللا ىفههئامسا نمهطانآعجناو) -

 هنأهسةمدودكو هللا مسا ل عج وأ هنامسم سوهياعىلا هت هللا لص ىذللاملع هط ظفا ل ع>نا ىأ

 اًقيقحت ىلاعت همسق اكهنا.تالهل -ق ىذلالدغلابلصفلا اذه ىف ةروكذملاة ب ”الامذهتقحتلااضدأ

 ناهيلعليقدقو هترواحم ىفبدالا تاحرد ىلء اوه ماطاش ىف ةريملاةياهن نمهدافأ أ جعوهدنع ا

 هنا لقوم اك. :هناتالفةئامعا نءناكاذااماو عضاو ةيمسقلا لعهإ+قىذلا لصفلاب هقول

 هنر امعقناك ناود اننبامهطوق_ستملعدقو 3ى- -ثناوابهقطعلا مسق هل ع>هارأب تقلل نوضنم

 مادختسالاوزا اهاوأف ذ_2ايةمانةعماسمهيفنا |نمليقاموأض أ هنهنوكىفانيالةلمسقلاو ةءعاسم

 نسما نموه مريام ناكناواضأ سما ؛ع-مارلاز موهفدهمساراهسق ناك ن ادنأو

 تاعج وأ هلوق ساند الق امهد_ح>اب قحاب :مقريغام سا ناكول نك- رع م ما ىةحّشل مسق هنال

 قخالام هبمقو ى-هتن الدواواوا ىعموأ ل علف نيرعالا د_>| ىلع شال هنال ثلاثااب ؛ قاحلالا درب لو

 ناولالا ع نمنولوذفوصن مبوث نيدحدشب طمتلا حاملا ىف 0 ةقفشأا طغنماذهلثمو)

 احالطصا ط مذلا قلطأ مث سان ا ية ردطأا| اًضأ طمخااو طغضيبالألاقيداكي الو

 وأ ف طالاو نا د>الا نم م عونهنأ ى :ءملاف ى-هتنأهعون نمىأ اذه 1 نماذهليقفعونلاو فنصلا ىلع

 هدهر تف عري مويا ىلا ا هوس رس انضر ادا ةابتلج نم

 اةساثيدحما اذا ونمو منا مهراث ! ىلع بفن عخاب كلعاف#ىلاعت هلوق) طسوالا اهل[ ةمالا

 ءأف ةخالوإ) اعاهلئاو عي

 هاك ازه 3

 5 د

 ىذام_يقىراركمتلا ]
 نهز ثيدحاوةد'الا نمألا

 علامات تما
 0 موهيلعملاع' هللا ىلص

 هلىا أ(ةلما عملا نس>و)

 مسوي اعىلاعت هللا ىلص
0 0 

 , يكعأم ]|
 اذ

 3 اناعدنااذهو

 0 ةمدقتاك ضرالا
0 

 هالصلاه. أاعمعا مسأ ن

 ا اكمال و

 ىأ(تاعج ها

 000 أاءده

 قل كا عب هللا مسقأ

 ىأ (هل هزاع لصفلا

 ل عفا ا, لصقل | ادد أ

 هر مسا ااعهثانالهلمق ىذلا

 دافاو هتناكملا مشت ىلا"
 هكمط| ىف هرم ا ةداهن

 0 ردءالعاو
 ا

 نمهطنوك ن-هرك ذام
 ىلا عت هللا ىلص هي ا

 هنأو_سقموأ ا

 طق نمزا ماتا هوا مهوأ

 ةجرملا عون نمىأ(ةقفشلا |
 ا لاا ا ا ل تت تت تت تثآآ

 متل طسوالا طمنل |ةمالا هذهريخ ثيدحلا قودحاو مهما سانلا نمةعاجا لصالا قفط كاذا ىكرإال اقام مدب ةمسأن 1(ةريمملاو)

 يملا نم عوذلاو ىدرطلاىب ,«؟ءاحرمملاو نونلا تقي طم اليم ا رالاماقم ىف تعمل ذهدعي ىتعالو ىهتن | ىلاعلا حبلا
 عاونالان « 0 هه لايام لاقدقو والكب لعمركذىذلا ثيدحلا لج نكوسوماقلا قامىلعاضأ

 ريخ(ىلاعت هلوقائ ؛صءبهنمفذحوريثالا نبأ: :مدخاو هب رغيف ىورهلاهلاق عوملا كلذ نمىأ طمتلا كلذ نما ذ_ه سدل لاقي

 | 07 ان ىلع سفن اب هلأ رع عج ليضيف هس نو مشا رح رفا ىلإ ل131 ع زجل

 معا ها ْنسعك |رلاع م «ىكراو مرايا ىلإ : هلوق ىفاش | ذهلوقأ 0 امها واغسانوانزحىأ (افسا )هلارتاددهلاىأ(ثيدحلا



 وأ)هسفنىفىأ (اظيغوأ) م,ملعىأ (ابضغ)نآرقلابمهمامبامدعل ىأ(كلذل) ةي"الا ىفئرق اك ةفاضالايزو دم و(كسفن لئاقكأ)
 نءناميالا ن عمهدءامتوممياو#ىلءافسأدجولا نم هل خا دنا هش وهيلعىلاعت هللا ىلص هنا لصاحلاو لحق وريص هلة ىأ (اعزج

 امكسفن عخاب كل ءلف لم ىأ( هزمو) مهقا رق ىلعاهفهاشم مهءلعا دجوا ععخاب مهراث ىلع 5” تأ رسس> + فن تدهذؤ هتزعأ فراذ

 ماركالاوةةفشلادرومدرو

 قاغشالل اهئافلعاهداهشب
 كلءااضي أ ىلاعت هل وق )
 ىرتو (كسفن عاب

 ىفشاىأ انهةفاضالاب
 اغا وات شن ناك سفن ىلع
 (نينمؤم اونوكيالذا)
 اونمؤدالن اةقام ىأ

 (لاقمتإ) او:هويبالثاوأ
 ىللاعتو هنا>.س هللا ىأ

 لزتاشننا)هناشا ةيلستإ
 (ةءآءامسلا نهمييلع
 نأ الا ىلا دحام ةلالدىأ

 ل_هأ ىلع ةرصاقةيلب وأ
 نايغطلاو نارفكلاا
 تراص ىأ (تلظف)
 مْاعاجىأ (مهقانعأ)

 اهن) مهتاذاسو مهفارشأو
 كلش ىأ (نيع_طصاخ

 اهئاضتفالو نداةنمةد"الا
 ةياملا كإةلوأ نيعشاخ
 وهو نّم_ءاخ نليلذ

 ىنعأءازملا ىل_عممطع

 هناكم امان ل مةولذا لزم"
 مالكا ا لصأ ل ةو حصل

 تمحق اذ نداقن ماهل اوملاغو
 صوم نآيبل قانعالا
 امل قانعالا نال عوضا
 نوكس الدقصب تقصو

 لقد نال الاةةيةح

 لععت نمةلماعمتلم وع

 اذهنمو) هعجت عمك

 ةقفشلا ب ابىأ (بابلا
 قل نيب قرفاوأ ارهجاه. ملك: اذا ة جلاب عدص نمهرهظأو هيرهجاف أ ( موتا عدصاوىلاعت هلوق) مارك الاو

 00000 ا ا ا ا ا كا

 هوركملا نمقافش الل نوكتبو.هلاءاحر نوك_:اك له!( اعز-وأ ظرغوأ اهضغ كل ذك سفن لئاقىأ
 بارنمهسسفن عت نم عخانو ىلاعت هلع هل احةسالهمزالتداراروأدامعلا ناسل ىلع ىفاثل |انهدارملاو

 الههبش ىواضيبلا لاه حام_صملا فاك هلذب وداقن اعوخ ىلا ىل عضو ظيغو أ دجو نماهلت عفن
 اد_جوهسعن عحبمو مهرأت 1 ىلءرسح مو هفهتمحأ قرا نعنامالا نعم ملون ىلع دج ولا نمهلخا دن

 همهأ نأ لوقتإك اذهوهقارفىلع ياذا نالفرث | ىلع يب برعلا لوةئرفكسلا ىلع او:اماذاو أ مهيلع
 قاطدوهو نآرقلاثيد_كايدارملاو غن كل نالو هلل لرعأ لك وهيؤ تنام حرطأ هريغ نم هنزحيام
 هلع ىلاعت هيا ىلص لودرلا ثيد<هصاصتخااماو اًميدحمللا نهقدصأ نمو ىلاعت هللا لاوهماع

 ون ةيلعلاديفيدق طرشلانال ثيدهحلا اذ م.مهنامعا مدع جال ىأك الهاف هلوقو ىراط فرع ملسو
 ئرق ىذاةلا لاق ةزمهلاعتفباونمؤي )ناةءارقددي هب ودوجو مراسم لاوة-علاط سمشلا تناكنا
 نالةءارقلا هذهىلء نعي ةيضاملا#ةياكح ل_عجاذاالا عخابلا_عازوكالفالريدقت ىلعحتفلاب
 ضام ةيناثلا ىلعو لماع ل مقسم عخامف طرشل اريس> هبال لفة مىلوالاةءا رقلا لعن املا مدع
 الرا ك2 ل5 روت هنا ناعم فسالاةهرخ ىلا اهضغ هلوقوةياكح ل ءحاذلق
 اضي[بضغلاب رسفو مالكه يو سفنلا قرمّضاام وأ هيروسو أ هدشأ ظوغلاوءاضرلا دض بضغلاو
 بضخ ملا طاف ا:دعىفو رمصل ادض عز اووابهفطعاريسقتل اعصءالوررك ةالثلدارعسداو

 ىلع نك 25 ماقتنالا ةدارال باقلامدناروث هنةيقحو هدارقناب امهم لك ىلع قاطي واعمن زحلاو

 هلثمو) لاحوأ هل] وعفمةبوص:مىهوانزحراصو صدق !هقوقنمىلعوأ امض ءراصؤرشتت هيك

 هدمت, ترمسق| ذل وها ذعمىف هلك را ثا هل قالا دوع هاذعمو عجراذا صدي ض اردص «(اضيأ هلوق

 هلّدمو لاحوأ قا طملوعفموهو قافشا لل ىهذا ل_ءلةداهشب ءاماركالاو ةققشل درو مدر وأ اعىأ
 (نينموماونوكدهلا ك_سفن عاب كا ءل) ىلوأ ناك فذحولورارك_:الهظّقللا رظناض. ًاوهانعأ اراظن

 قون نما(مق ام الاهذهرك ذاعاو ليقهيلعةقفث غل |عنمام مهدوص ةااورما لعب اضي ًاهريسفت

 لاقم) هيأ ءعقافشالا ةءاغاريففةدئازالتناكن اف وهيلعىلاعتهننا ىلصهتدنمأ عوقوومهدايقتا

 ىهود-صوص#ةنآ نهد الادارملا نيءضاخاملمهق انعآتلظفةباءامسل |نممويلع لعن شن نا

 ىلاذتلا عوض اواحلاوداقتناامو تلزن ةرآن م كفالاو بناقعوب ادعهيقاموأ ناءالاىلا امىقةمدلام ا

 لهب هقفحدل ىذأملاب ربغو هعقوم ىضاملا وةوةحص]باوحلا ىلع فوطعمتلاظو هلوقودايةنالاو

 نيعص اا ذ_ه ىلعو سأرلاب ريعد (مءاسورلا نعاهمربعب وةقو رعملاءاذعالا فانءالاوةد”الامدهل وزن

 هلوق ىف مهترامعب ريسع عوضا نمءالقعلل بسن امم-هسسن اهأف لوالا ىلءورهاطالةةعل أعم

 تدك ا!فاضملاواردةمقانءالاىوأ ندجاسىلم:اررمقلاو سهكلاواءمكوك رشعدحأ تدأر

 ىلا عت هللا ىلسص هلةءاستةم الا قوثدناتا اوريك دملاهنم سسك كه يلا فاضملا نمءالقعل |اهوص

 فورعمد أمل !(يبابلا اذه نمو) هددصي ف نصملا ةءسأ+ ههيفزةمرظءةققشوهود علدزت هوءدأع

 نمهىأدارااوهوهعووهسنحنمىأ اك بابنما دهلاةيفاعثاشاتالطا عونلاو ليمقلا ىلع قاطو

 نولوقي اءكردص قيذ: كنا لعندقلو هاوقىلا نيكردملان عضرعأورعؤت اع عدد |ةىلاعت هلوق) لصقلا

 ىلا

 ىعملا نعامعب وهوانهةيردصمامنوكى4دلازوجو هيون اعىأف وذ اهدئاعوةلوصوماموزي.مّدلاوةنانالاهلصأو لطانل و

 ىلا) غلا ولرتا هلوقب ضرءأرسف ثيحىفاسماّدلا برغأو نولو ةيام ىلا ته ةانالو مه ةناهأ ىأ( نبك رشا نع ضرعاو ) حالك

 !: ٌكءفوأ نآرقلايىف داانيفىأ(ن ولوةياعكردص يبيض العن دقلو) ىلاعت (هلوقق



 تافرقث ةسعخا وناك ل دق موك الهاومهعمقب مهر كنعان عقد ىأ نيثزو تملا كانرغك انا ىلاعتو هن احبس هلوةوهو(ةروارخ آىلا)

 نولوقدأك ةلردص قيضي كنا لع دقاو مهرعأةقاعىأن ؤمآعي فو سفرخآ املا هللا عمن ولع < نءذلا هبا ذعنم عودي مهتمدحاو لك

 ههزنكوأة مد وممل اتوعنل اوةميلسل |تافصلانيباعج #ابانورةماحدمس لقو ديمحتل اوعدستلابهيل أ رذاقىأشي ردودك بست

 هيزحاذا ملول عىلاعت هللا لص ناكو نيلصملاىأنيدجاسل |انمنكو قحاىلا كادههنا لعهد_جأو لطابلا نمنولوقءاع
 دنع سوه عىلاعت هللا لد لاودقو 6 نيرسفملا قاغتاب توما ىأن يقيل اكينتاب ى> كبردبعاوةالصلا ىلا عزفرعأ

 مالكللوارهاظاريث ارث ملا ماالريعتساف ىثنيقهوحوءانالا مدع عدصلا ىنءملصأ و( هر بلارخكلا

 عدص ناكو لطابلاو ىلا نيب قرذا هلل يق هناك-ةنيثدشلا نيب فرغلا عدصلا ليقو سفنل اىفرئؤملا
 رجفلا نال رجفلارونب نآرقلارونلو ليثلا ةملظب كرشلاو ل سهلا ةملظا هيدّشُنلاو نايسلا ةهجىلع
 0 عيدصهترقضاوبناك *« هدياشرتغمناحرسلا ىرت لاقاك اعيد ص ىمسا

 رحامل 3 ر<ي نأ رورهالو هولادئاعفذدح طرش نان لكشد الو هيرعؤت اعر دة نأ رهاظااولاصنالاو

 ىلعوكلاهتءةاعىرتس ةمك ل اهناو كفا ن زحتالدارااذا لصفللةد؟الا ةمسانم الو ةيلظفللا
 هيقامعاح رصتةرو كارخآىلااهلبق ىتلاةي'الاىف لق لواذهنمنسحأ م ركتو ةقفش ىأ وكئادعأ
 ةخو فم ىهونآرقلا ىف نعطلاوءازهتسالاو كرش! اوه هنولوقيامو هرةقعثلاو ىلستلا ىلع ةلالدةدام ز

 هلوةىلا ىفانمضاهرك ذتاةنيئزمتسملا كانيقك انا ىلاعت هلوقركذَنأ جدخ ناك لي ة#لاتةلاةد"ا
 ىأ(ةيالا كل مق نمل سرب ئزبةسادقلو هأوقو) هلوقىىهواذه ب قعىتاا ةيتالاءا مع ىنغتسااضيأو

 ىفنوغلاس اوناكشدرق ف ارشأن متسع وزبتسملاو نزيد كلارك ايمهتماو داك
 ةماستل أو ةقفشلا جن ىلعةدرأو ىه ونورسسغملا هل ة:[مهللا مهكاهاؤ راسو هيلع ىلاععت هزلا ىلسض هثاذبا

 مونمضهرمأ ةمقاعن |ىلعرابالا فرصة او ىذاقلا هرك ذاكنرادلا قهتمتاعىأن وملعب فوشئرخآ الإ أ

 نال سسملا ىلع سد سسلا قالطايءازمةسالا باطالاوك_اهأ ثيح مهب طاحأ ىأ حلا قا هلوقوةمايقلا
 هم | لمت وءايسنال اوماعنالاىفةب الا هذهوهعضوم عضو هلابومهبلرتوأ هنأ زهتسملا الب اذعل | طدحملا

 ىنامزلا نمة هرب م,:اهمأ ىأب ا ةعناك ف يك-ةمهتذخأ ماو رفك نذل تيامافاهماعودعرلاةبآ

 هللادالس) ىلاعت هبا هجر هجرت تمدقت (ىىسلاه) مهابا ىلا ناك فيك: مهتذسخأ مثنمأو ةعد
 ققشاو هد نمىلساعاو مهدانعو مهثاز مسا نم(نبك ملا نم ايام هيلع نوهوهرك ذاعىلاعت

 ةالصلا مهيلع مه ةبقاعلاوةرصنل| تناكو اوريصق هلة ءاولشب| م زعلاىلوأن ههناوخا نابةيلسثلاوهولع

 ىسقن تل ةةلمهناوخا ىلع * ىلو> نيك ابلاةرثك الولو

 الف مهرعأ ةبقاع نوني ئيالمهنالزيب وسنملا ىذ آن مماةنالا لي جعت ناك ناوتريثك كحريخاتتلا ىفو
 هلؤعفمو هللاريمض هل ءاف ض ام ل_-هةملعا ( هلبق ن؟لحامه.ل < كلذ ىلع ىداعنمنأ هملعأو )لاق
 ه-غمو ةياغا اوهو ىدملا ن ملعاش7لواطت وخان نا ىدامو ل-_سبو ه.!عىللاعت هللا ىلص لوسرلا ريمص ا

 ميسم مسمع © يي يايا اااددظدبعجسهجججبجسضسيسينتنينتبضشستبيبي4سينبنينيبسبتنبسبسيبببسسسسيهيهيمممسمممممهمممممسهمسميهبمممميمسن

 نوعظمنين اهثعدوم

 نقيلاىأ ر دةذوهامأ

 ل_مثدع وىفنا>:لا لاق

 رصتلاىلاةراشانوكي نأ

 هناحمسمللا هذعوىذلا

 تاقراقتا | ل
 عاجال/هتفلاخم عماذه
 نوكمت نأ تس اةمريغ
 ناناماسلاةباع علا
 اهكاكفن ارو كالودأنعلا

 تقادم داعلا نوحع
 داسد الا ىف حاورالا

 اًضيأهنموىأ (هلوقو)

 ئروتساد قا و ىلاعت ) هأوق
 ةيلست(كابق نم لسرب
 هموق نمىر هنأك اعمل

 نيمدقتملا لسرلاب ىدتقيل
 |وريص ثيحه-ةقونع
 دقواوذوأ واورذك امىلع

 (كره_صاف ىلاعت هللالاق

 نم مز _ءلاولوأ ربدص
 قاذ ىنعي(ةي الا)لسرلا

 ىأ مهتماورخسنيذلاب

 لسيقو نيثزهتسملا نم
 اوناك ام ني-اسرملا نم

 طاحاف ىأ نؤزهتسهب
 نؤزمتس هناوناك ىذلا مب
 وأهلحال | وكماه ثيح

 هللاوباذعلاىلااعجارن وك وباوثلا نمءياعس# رتامو عرشلا ىلا اعجار هريمض نوكي نأ ز وحت لبق مهثازهتسا ءارسمهب لزق
 ( ىملاق) نايبلاو ىفاعملا با. أ ىلع نيالا ماما هب_تانيالفنآرقلا ىلا ه-عجر نمىفلجنملاهزوجامامأو باوصلاب معا ىلاعت
 نم هأقلي امةءاورف و( قليامهيلع نوهو)كلمق نمل سرب ىروتساد قلو دوق نمىأ(٠ ركذاع)ىلاعت هللاىأ(هالس)» را
 و هنلزم ىأءاحلا مضي (هيلحكلذ ىلع) ركبساو رصأ ىأ (ىداتنم)هناةخسنىقو(ناهماعأو)ءاذبالا ط رفنمىأ(نبك رشملا

 ؟يلعلحةىلاعت هاوقام مرق ناو مالا ب سانيال نك بحمانعفءاحلا يسكب لكامأو مهرادنمأبي رقل-تةوأىلاعت هلوذ
 |ج ةخس:ىفوبابلاركأ (اذه نم د)ءايبنالاءادعأن ءىأ(هلبق نع) ل>ىذلاوأ لزن مافعئذ ىأ(ل>ام) يضم



 هناحبسملا ناك: (كابق ن ملسر تب ذك دقذ)كلم م ك2 كئلو ريال كلو ىأ (كوبذك ناوىلاعُ هلوقٌةيلسألاهذهلثمو)

 ةهريغو سا ذكتاا نمكموقام كل ماعب ىلا عاون' ' هناا :الا نمكلمقن ا ءلعملاعت هللا لص هيدنل لوي ىلاعتو 0

 تعاذاةيابلا ناىلاع اءاهيقو لدحواذجادرغن مر داسااولا ملا ا اد أ عماإق م مالار ء[ق3 دووم تناك

 ”ناتنالا 00

 ور رو

 وسال ا ىبمسفنل اىزعأ

 وأبانلا (اذ_هنمو)

 لاقت" هاوق) لايبلا
 َُتث 59 لثمىأ (كلذك

 اع فوتو كلكموق

 قأام) )نون يعمليلع

 نممسهأم# ل نمنذلا

 مهءاحامىأ (اولاتالا لوسر

 ه1 واااو
 أ ا رحاس)

 نونج:هيىأ (نوذحم

 راش ءاب عيوتنتللواو

 تقو نودتقووأ موق
 كمال وكت نادعسالو

 هرم قم هريخت ىلا اريشم

 ةضئاناالا ءامالاعم

 رحاسلاناف مهاوقأ نيب
 نو 2 وهو ماعلا وه

 نوندفاولةعلالاك الا
 هدنع ايلاخالا .نوكال

 ديدشتب قاغت هلئأوأ ر ارع)

 ريصلا ىلعهلجىأىازلا

 هب ها هال-سو
 ىأ (ةفلاسلا مالا نع
 ة-قباسلا تاعا#ا نع

 ّس واتأوىأ (اهلأ 2ةمو)
 ةخ_س:ىقو مالا كلت

 هلك مهئايدنال) ا ,تلاقمو
 1 11000101 105 تب لا تبع ىراخ لا ةهوورورصوهو نوكس تش كو ةحسأا رورو هون وك سبق جاف ممم وةخسن ىقو مهن ا .اىأ(مهتنحمو

 د ىلو> نيك ابلاةرثك الولو ا ا !اةاكهمف هلدريغ ةكراشه هنزح ١1

 هتاهمأاذاه- ة.دام نموأهدعبأادمأن مهل عق ىلع مادو .ةيدام نمو هدعبأءا دمأن مهلعف ىلع مادو ياذا هيغيف ىداسق حابصالا فورمصبللا ىدم

 ىأهءل-< ودع لاه هدا راىلعةم رق هيق لل_,ةهث ا رهتساىلعا راوعسم وأخت اكىألاح كلذ ىلع هوق وقو

 ىدعس «ىذلاهناللوزنل ا ىن_هعلول لا نماهرم كوءاحا مذ و5 هامان لزن ىذلا ب اذ_علا هءلزش

 نو ار اد ولكحتبا ذعلا لح حابصملا ف لاو ىلعب ىدعتي : هبال بجو ىععلل>ن 0 1 لاب

 قولرن ل-< و ل- هب دكا لك سوماتلا قو ىبتنا ظفر كلاءىفاثلاو ريسكللاو مذلاب
 ل-ثمو) هلث«قمتلا ةداعاهما ند رظنهيقو حاملا ضعن هعببو لن دلابو بج ورسكلا -لانحاحصلا

 6 هقامةقب كلل ةءلسلال ثمىأ (كلبقن ملسرتي دك لو كودك ناوىلاعت هل و3 00

 ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص هلنوكيسهناو لسرلا نممدقتن كوسا هيف ه]هناب هيقلام نب وعن نمد "الا

| 

 هنزل وه-ياعقش ونرتالثاةيل او ئادعأ نم ماقمنالاوهردقوأ_عو هرصذ نم مهناك 0

 ىلا اهعيجدارأوةد" الاه-قى ا . الاب ريمعتل او هيةق فشلا د اغوهوذللذ

 اهلك ةديصقلا ىاداعستناتأ رةلوةناك لكح || ىلععر 21 قالا ن نموه ةرومالا عجرت هلوق

 هتلرغمولعىلعلادلاةقفشلاو ةيلسثلا فليسقلا (اذهن مو)روهظلا ةياغىف دل" امااو لصعللةسانملاف

 تا ارا اعمل (نوذحمو أرحاساولاة الا لوسر نممهامق ن منيذلا تأ مكلذك هلوق) هللادنع

 0 -ىرتفام هوك نون<وأرحاسمنا مو قومس ذك- منك م سوديلعزلا نشا لصد غو ىذلارعالا

 نماسجعت ىجعت ماهفتسالاو نوغاط موق م ه لب هياوصاونأ 3 ل م ماسعو نجي ماابذك هلا

 كا ال بيدك سمت مهاعفأو مهلاوقأدراوت

 الري_بقتلاك هرخآىلا تأام هلوقو رك ذامدق مهل عماجلاداذعلا فمهدحزوأ ملا ذاممهيداوثنع

 مهلبق نم نيذلا سن دك:هيلاراش اا لمجاتةرايعرمالا نوك, نأ ةجولا ليقو ىواضولا لاتاكدإبق

 هيطشا :دوص#لانالانونعوأ ارح اسوأاباذك مهي ثعب همهعاجى أ مهانأ ل وسر لكم هتيمستو مهلسر

 هنعنوهزئم مهام مهل مهداتساو مهلس عمن دعنا كف ءاوأ لعفي مهلس رعمنيرحانملا ءالؤه لدذ

 مصلاوهو اعلا ع نه ليم هنالا ورع داكريصلا ىلع هل ج ىأ ( هللا ازع) ةمائةيسأ: اقم هللا ةمصع ءل

 تع ولاد رغما صولا وةمدعتملا ىععةقلادلاوةيدس وأةيدعتللءام ءلا(ةقلا لام مالا ٠ نعهم ريخأ اع)

 ءالارور حم ىلع «-فطءزوح 2و رماب(املا ةءو)د رطم س و كاك واتل

 فاك”الوبرقألوالاواهلاقمب وىأرجاةأر < !..رالاوه.نولءاس ىذلاهتلااوقناو ىلاعت هلوق ىف أك
 ءايننأن وك نال ”الا فام مزالب جي رصتةيلبقلاو (هلبق م 2 قال اهمل اعمدخ_س:ىقول.ةكهيق

 ل :ىقو (م م مهتنحتو) | سو هيل عىل اع هللا ىلص 5 ةمهنوك مزال ءالؤدلم.ةكثاوأ

 ءالئالاةنغاو مهمعاب ,ءايدنالا ةنكمىل والا ىلعو هلنييذكم اع الوب سو هيلع ىل اع هللا ىلص ىن لا ها

 لوأس مله ناو ةكمراغك ن نمهلثعهتبحم ن عا ذي ءالسو) هلوقب سس أوىلوأ ة+سنلاهذهو رامتخالاو
 111111 ا كه وول دو دك يوت عع يسدمس هع اق ىهاضي اممهمعأ عممالسا اوةالصلا مهيأ ععأي :الل عقوامملا ةراش اكلزِف (كلذى ا نم
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 اعىنلا ىأ(هال_سو)مهلاوقأو مهموةب ىأ(مهع) مهثال ةءاومهتالب دكة عمهت :الوؤ مهرابشاومهثايدت :[ناحتماب وئأ نوذلا

 0 ريظنب ىأ( هلثم) مالسلا وهالصل اهيل ءهّديلب ,ىأ( تن نع)ءايد نالا المت ا نم هرك ذاع ىأ(كلذب )مال ا اودالصلا

 كم ةنمءاذبالا ىأ(كلذيبل نهلوأ س ءل)هنابوىأ(هناوإ) هلدبتب 3 ذا (هظمراقك نم )ءايدنالابممالا



 مع

 ةيلستوهومهل ؛ىورورك ذامهليوالهدرفأوهيلاراشلل عجار هيفريمضلا هلدعو هلوقو سو هيلع هللا

 ىلع فوط»م وهو مل_بوهياعىلاعت هللا ىلص ىذللهناريمضوةنحلابقاعممةكمرافك نمورعاك ىساتلاب
 هوو ىنرلاوأىظفالاد٠+ال مث( رذعنابأوهسقن سيط مث)هرخآىلا سدل هاوقب ةياسثل اهجونمب وكلذ
 رافك ةءاطامدعل !سوهياعىلاعت هلا ىلد هنز-نالر يسفت ىطعه سفن ب .ط ىلع فطعهرذعنأبأ و رماك
 مهدايقثا مدعو مهضارعاىفروذعمهنأ ءادّنلا رهظان غيلمما اوةلاسرلا ةمدرع ف هريصقن نماقوخ هل ةكم
 ُ انهيفو هل هىثهيلع هت تعال 3م ولا لةهمل | ريصقتا| نمش ةمسن نم ملسوهيلعمللا ىلص ة تب اطق

 ضرعأ ىأم.معلو2ةىلاعت هاوقب) همهوهررك ب رقتو لو هيل عىلاعت هللا لصهيفطالا وةقفشلا
 نءوأ ك يعشام وةلداغلا نع ضرعأ ىأرك دو هلوقب لةوفيس !ةن'ايتخو فمةنآ الاهدهو( مهتع

 خسنلا نا نموك ذامو خسنالف ىرخأ رك ذوةران ض رعاوأ لردصل قيضملاك اعاد دكان رحتاومهلا
 خسانلا فطعلسد رغوهو ليقهثلاهجر ىزو نبا هلاةاموهنينمؤم لا عفنت ىرك ذل نافرك ذو هكوقب
 هلبا هجر نصا لاريسغت ىلعو مهضعب هركذ اك حاف ساللواولا نوكت نأالا هكر ثملاواولاب خو نمل ىلع
 ةمضلا تاقذقم ووامهلصأ ( مولتن اخ )هلوقو ردو ةظعوم اوريك ذثلا ىلءمدرك ذىنعم ىلاعت

 : الياوتغلبامءادأق ىأ) هوقيهيل اراغأاك ةصوصخ# ةهج نمصوصخ مولى نملاوواولات فذ حو

 ده الذبو ملسو هيلع اعن هللا لصاهادأ دقو اسرلا ةنامأ هل جامو مملاددشملوهجلل ىنبم (تلجام
 ٌكنافريصقمل |ىلعءادالا ةهج نم مالثالتن أى أ ىنالام قافشال اوحدملا نمهيفو مولهيلاهجو: الف
 ىواضيبلا لاقامىلوالاو ليق كوردقمتلذرو تاعفدقو غالبا الاكل. ءامرك ذهتنأ امناو رمصقتل
 هجر ف :ملا مالكو|ةلظمموللا قتدوضتملاذا غالسلا فهد_هجلذب ىلع موللا قدا رئانأ نم

 دارب ناد عب الو نزحتالو مهم متهتال هل ليقف منعا مدعىلعموللا ليقودس ادي ةمهيغنل مهومىلاعت هللا

 هال_-نادعب ىأ )م

 هاضرأ ىأ(هسفن تبيط)

 هرهظأىأ (هردعناباو)

 (متع لول ارح
 لرب هساءافافا

 ضرعأىأ) مرت أعم

 تلبامدعب ىأ (مهّمع

 ةوعدلا قد

 ةحملا م-ميلعتمزلأو

 ى)ذئنيح (ىأ) مهتلاكم
 0 م ءادأ
 امغالسباو) مالءالا

 ديدشت وءاح مضي( تاج : 1 2 2: ها م وسإ<
 تءاك 0 5 قلبرعالا سفن قواد: مواعتسا كناف كلل ذودتو هيانث رمأالءانالا هلمتكر تؤكل 0

 افونعلاو ءاكحالا م انههسيف ررضال دييقتلات لق 5 ماك خسف القا ذه ىلعوهو ل ذودولاةامرب_:عت الفأض» ا ما ا

 م سارا ل 1 اتفاليالو راك و مال هناا ذه تاتو امهعاو
 اغلامممييلعترركامدعب 2 ا يل 0 "0
 00 0 وءادالا نسل ىف ءالاف تمني كهتيدأ 0 ا يا 0

 ريصاو ىلاعت هلوق لهل هدأ ىلوالا نال لب لقاك نس> بانطا هيف ص يصخت دعب ممهعت ةيناثل وأ ممعتل او لوم
 ق(هلثمو)اهلصواف ةنامأوةلاسرب لنزانك خيلبتلابرومامهناديغتة-يناثلاو هغلبامق>قوو

 ريصلا ىلعمدىأ (اننيءابكنافّدلب ركرب_صاوىلاعت هلوق) ةبحاو ةقفشل اىلعةلادلا ةيل تلا
 الوكيل نولصدال سو ردع ظوؤهمك :اقءاد_عالا نم تالو نزحتالو هيىلاعت هللا محام ديت ىف

 عقينأىلاربص !ملاعملا فو هماكحأ خيال ىأهللا كل جالري_داوأ مهديك براق عك :-اسب بدي
 ىلا يءعوأ ل يلع :للوأ ىلع ىنعمم ماللاو مهلا ةةىلاءامالاهيفوامكحلزتسنوأ ك2 نأولا وأ هبانمكحام
 موصعم ظوفدم كنف دحلا ىلع مدوان ا يدس ىف بعل انج عزمت ال ىأ لزالا ىف دز دقوهيهللا ك>ام ك-لاو

 رودال ددعمل اهمايمالو اضع ةغمصن هلل هسملا ف اضملارعمضل اونيعالة لق عجن معالاو سانا انم

 دارماو ليهستلا حرش ىف ىريمامدلا لهن [كهسفن ى>ىفهللا هلاقام ىلع ه«يفرص دقن لب هيلعاذم هقالطا

 عمسمو ىارع و ى-يعىلءوأ ىبعب وهلاقي كل سرملا زاحم اوأةر اعتسالا ىلعةسا راو ظفحملا نيعلاب
 ىلعتت ىلاعتهّش قرناف ظفحلا نابسأةرثكلوأه يلا فاضملاةبسا:1ليق ع جو ىم
 راعت_سمول-قهلا نا ىدع _سوه يلع ىلا هللا ىلص ىنلان4_صوصخم تساوى لكي

 هلو راشا | دهىلاوهناذةمظعو هلالك ةبسنلاب لياق هناتولذم عيجظف- نا لو: ناكلوةرثكللاسنه |

 امس ميلر

 كناؤوك بر محن
 انمىأرعىأ (اننيعاب



 اقل بابسأةرثك ىف ةغاابمريمضلا ع- < نبعلا عج و(كلاظ انودتو ءكارنشمك كن :اف) مها :ءىكنأع وىأ ( مهاذا ىلعريصا ىأ)

 ىنملا نام لع قالك ىأ( ىءاااذهن مةريثك ىآف)ر ؟ ذامىأ(اذهبلاتهللاءالسإ) ةمدعلاو

 هيىلاعت هللا ةرمخأ | مق )ع ,اسلالدقلا)

 تكلا ران لة لحلاكل]
 رداشلاوأاهار | نعني
 ىلع هئاقيادوجولا
 مويلاملارهدلا تاحَفص

 (هردق مظع نم )دو ءوملأ

 فيرشو) هتبترع ىأ
 نادهش ىأ (هتازته

 ءايننالا ىلع) هتليضفي

 0 هتبنرةوظحو
 نوكشو اهمدصو ءاحا

 تمدش د قوةم>ءملاءاطظلا

 هلوةىف) ال1نايب نمو
 قاثيمهشاذخاذ او ىلا

 هراتخا كوه (نييبلا
 نهد رهاطظ ىلع مه:صملا

 اعم-ميلاعفاث كلاذخأ

 ىذلا م-هقاثيموأ رك ذ
 ام) م-هأ ىلعموقتو

 عئاتارقفو(كتي ١
 ةةطوم ماللاوك اني
 قاثيااد_خأنال مقال

 اموفال> الا ىعك

 امهلريدةْتلاوةيطرش
 لوف رهاظوهو كين

 ماللا تلخدو هرومحس

 نا لغز ات ايف

 وعامدقاهباوجناكاذا
 انكشنءاو ىلاعت هلوق
 انيحوأ ىذلا,_نيدذ-:ل

 اد صلو طز تواكبلا

 نيدهاش 1 نم)ىلاع: (هلوقىلا)اهنأد ل نم(ةمكحوب اكن 0 هومك 3 " اىنلاىأفونح دئاءاواهدمبام

 رب زعلا هباتكىف 060 وأهقلخ نهالو هيدي نيب ن ٍ ا مهين ايالىذلاىأ(

فنو كارنث يع كنافمهاذاىلعربصاىأ)
 اًةداراوة" ال اهذ_هنمدارللنايب(كظ

 اةازاحم او ظفح

 تاقاذا كنال اظل ىلع رك ذام ةلالدد, دحلا حرشلا ىفوةرساكم هناف دعب رهغهنأ لي” تغتلتالو ديعب
 قد رطريغي كاظفح وهو همزال: دارا نيعتفنبعلالخادهنا ىلع ةيفرظا|ةةيقحلا>تساىنيع نالف
 داك كول اقلاع عد ؤرلا طرش :نِمْداَد ةرلا قوق اظوشدم راككنيعىفرقتساامْنالدي را
 د د ل كلا رطبدارم ظ ف4 انة هز اغاةيق 8 :رظالع املأ نا ىلع قيقا ان ءهديرأ

 لاك ار و انا | ته ذو ل اذن دقح ىابتلاختسال خر احرعخ .ةنورلا دركغدا رم انزال نودابيف
 نعم اربوئثدلا ظةح هءىذلا سلال ةرسكيريمعتلاوةبالإلءابلا نا ىلا اننيعا,كالغلا عنصاو
 ه"مواذه ١ لعالم[ هيفا نك الف ليثمتلا ىدرطىلءةءاعرلاو اظة2اوةغلابملانعغب زااولالتخالا
 5 زمفادك(ىآ ىف: رك ذيهاذعمىلام ومالك 2 هل- :ءىأ(اذهبهللاهالس) رعاك سا هجو مهي

 (ةريثك )انه عد ناو لقاك عم ىن-ه؟ىف ل ++ ةجاحالو ا ىج سنج مساوأةي ا
 ْ ىعمل ا اذه نما انرصن مهاثأ ىحا وذواواورذك امىلعاوريصقكإبق نمل سر تيذك دقو لا كلوت
 1 ه1 ةالرصلاب مالاودب يات ايد عولاو ظفاوهو ىنعملا ذ ىلع لديام ل ثم نمةنئاكريدقتلاوةينايب نم
 فرعتالبرعلاو تلعذ ىب يد 11-1201 لوعت حابصملا لاو دصق ىعفانع نم هلءفمىنءملاوةقفشلاو

 ىقاذهدي 0 :وبأ لاقوءايأ |. دددش: ونونلا رسكياذهو :«هأم ب رعلا صعب لات معنهنماكثنداكستالو ىنعملا

 ىلا ى-«ىلاراغلا لاةوامو «ةموانو مهو" 0 امىفىأءاوسءاعنمىفواذهةأن 6

 بلوت نءسيد-تلا ىفو ظفللاهيلعلدياموه هلكهنو مضمو هاضتقموهاو 3و هانعءودحاو هنانعمو
 اًذهنودب ربهم وه٠الاك ى-ه*ىفاذ_همهوقسانلا لمعتسادقودحا وليواثلاوريسفتلاو ىتعملا
 اهولو اندر ىلعةغللا لهأوةا>نلا عم جاوىلا راقلاودب زىألوقل قباطموهوهتلالدو هنومّكم
 ىفمالك هيقاناو ى-#ن اههباشموهلث امىأع ءاوسودحاو ىنعملا ىفاذهو ا ذهوا ذه ىن :ءءاذه مهوق ىهو
 هب (رب زعلاهياتك ىقهيىلاعت هللارخأ اهيقعباسلا لصفلا) ىذرلا ىثاوح
 3-3 ؛ رشوهردق مظع نم ) بماك- !| ىف هلريظنالىذلاو أه :اعمود_ةلدآىوقلاوأهغ رشلا مظعلا ىأ

 ءايدنالا عيج ىلع ىأ مبيلع خلا ضءب ىف ذو( هد رةوظ>و مالسلا وةالصل | مويا ءءايدنالا ىلع هةلرثم
 هلق ىرتسا كا: .دنالا عيج ىلع !سوهياعملاءت هللا بص انيد:ليضفتدارملاو ومالا وةالصل يولع
 ىأةلاملاءاظلا نوكسواهرمسك ءكاصب ذبةوظ ل اورد-هلاولعىنءفنايراقتمةيئرلاوةلرمماو
 هلق تول بابن «ىل 0 >ن هولا ظل ار سوه 1 هللا لص ه اسر 0 ركل

 4 يعم هل-.ةاعقلعتممأ نال لع ةلوقو ليغ لع امو وة تلراماوعف رودومحأ اذا دعك

 النيونلا قام .مهللاذخأذاو) ىلاعتهّللا لاقخ_بنلا ضعيفو (ىلاعت هلوق) ولعل عم
 هن نموت هما !قدصملوسر م٠ احمث هلوق ىعب(نيدهاش 1 ن م4 :ءارن اذ يك كرك نم كتل

 ل1111 0و فاد لان رأوا ىرصأ ل3 لع عذ خو ررقدأ لاق هنو صنت
 ااا 211621212[ تل999ال2ل

 ىو

 رحمي سس جور عقلك
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 لحالىأةب 00 1 اال ةزجأرت وفد هملوسر هن ءاحىأف ودحتاهد5 اعوام لك طعوهو ا

 ل 11 الا ىو رسول قتمزتل عسا قد صلو سردي ع دمك 4 اوناش 5 || ضعي اناا 1

 عدهاشوعرارقا ىلع نيدهاش مَن مكعمانأورارقالاب صعب ىلع ضع :ئااوذه ءاقلافانررقأ ا أولاو ةىدهع مئابق ىأىرصأة اذ ىلع

 هناكم نوقحأ «الوهنامز نوك رددالم هن ايىل اعتهملععم مسح مب ظدمو مظعديكرباذهو



 قاثيملا هللاذخأادا ربنا لم ة<ريبكللا رحم هريسفت قريت لا نيا لاقاهماهتي 0

 ىأفاضمريدقتبو وأ ويلا فمص هاقهميطظ عن نويدنلا عرشىذلا قام يا مالا ىلعوأ نييدنلا ىلع

 قحأ نف نولوقب دوريلا ناك ةو مهماه ةنتةوبنلااوعدم ئييينل بداري نا لمتكو د دشن أ ىامرم
 ل وهو ردقّتلاو صرفلاىلعوهف هوكر دن مهمالدرو طعم ملوالا نءاولادعو برعأا ن نم ةومئلاب

 فالخ:_.الا ىعم ىفقاثيملاذخأن المقال ةئطومماللاوةيلو دوملاوةيطرمشا |لمتك كتين آ او
 ىلاتيا لجالىأ رسكلابا1ةزجأرقوهءنذ مودل هوقو دن رمالا دسمداس مسقلا باوجةيام رسل! ىلعو
 ربددب نب رمالا نيذه نملك: كعما فدصم كل قذاو هلوسرءىحمل مة وكلي _اةكسلا ضعبو انا
 هنالو ناك نم هعمانثاك قا رصناهاضتةموةمكحلا حو كدالءابا خت رص ىامسشمو لع وكت ب
 ةيرد_صم تناك اوةينايب نذةلو دوموأ ةيطرم ها تناك اذان ق2 5ل هاظموهاجءاح

 ةءارق ىلعزو< و ةح4لا ىف فاك هنال#تك- || صعب مييلع نتمااعاو نيام لإ مه سدل هنالةيضيعم“ 8

 ىنلا ةرصنمالسلا وةالصلا مهيلععاوبنالا ىلع تبجوأ ىأةلوصومام وكمت نان دكا وردا
 .-ةأ لصلا ىلع ةفوطعمك ءاجةلج ومومدحأو لك هيث آىذلا اد لا لجاللمةىلا ىف هيوعدملا

 ريمج نءاأرقو ه]قدصملوسر ا 5 ناسك !|نموومكة: 7 1 الرد“ !اورمذملاماةمرهاظلا| ايف

 فاس تاميمثاللا عمتجاةنونلا تعد[ امن اال ل أل يقوةب ردصملا ىوةيوهوديدشتلابأسلا
 هذهنا ءاود: ىتنا ل رةوهو بال 5ك نم مي ” [ام لجأ نى :«ماوامهادحا

 قةنملاو مظعتلاا مامهشوأ ايري بلا قتلا هدرقأ د قوإ و هيلع اءنهقلاىلهمقحوف ةنآلجأ نا "الا

 مل سو هيلع ىلا_هن هللا ىلص هن هنود“ | نمد ”الاهذهىفابيقلاقهنرمصت لون نقولا ل ىلاعغت هلوقىتس/

 يا سلا عربذ#تىلعهناشلذعماهيفو ىف ةعالام ىلعلاهردق م -ظعتو

 مويىلا مال اوةال_صلا هيلع مدآن مالا عي ةماعدتلاسرو هنو. نوكتقمهبلاالسرعنوكد
 ىلإ تم و هلوق نوكيو م تا ا مهلكم-هعأوءايمنالا وكمت :وةمايقلا

 تيتا داع ء أمهات ن ملون لدةمأ .قلامودلاهناسز نم مانا, نتن لة سانلا
 هنايملاعت ب هللا هللا ه-عبهرمس فن مناود ساو حورلا نيب مدآو |: ا .:تنك لو هيلع ءىلاعت هللا ىل_كوهلوق

 هيلعىلا عت اىلض ىلا ف صووءايشالا ع.يمو طي عدلا لع نال ى :ءارااذهىلا ل هد ايت ريصيس

0 

 ا ليل للسبب ل ل 6و اااسنللل

 هيلع د[ ارا د-هوتقولا كلذ 3 هل تدا هرمأهناهسنم مهقي نأ ست تقولا كلذ دوما ممسو

 نوكينادنالا 5مل سو هياعىلاعت هللا ىلص دهزلا لو سر د_## شرعلا قاسيلعاب ومَحممال_بلاو هداكملا

 هللا لص هل نكد لل .ةثلا قريص يساع لعلادر دع كل ذي دارملا ناكولو تقولا كلذ ىفاد اة ىن-عم كلذ
 ةزاخكلا محب ءاععأ مقالا عسسل 0 ورلانييمدآو يبتةايتيدصو هنت ا

 ربا هلجال او وهما ع ىل انعت هلثأ ل 1ص ى*إ ال مص و تدنن م ىلو 0 معي مدلكتلاو

 ممم 4 رادو راما ناو او دع كذب رم امه لصحيفهنلاد_نعوردقاوفر عم ةدممال مدا ط1

 هن يلدا نوكأ أعاو ودود د ورم هنقو موكا نو ندب 00 دئازلاردسقلا كلذ

 ءاح دق تلق .: بالرز 0 سرأل | .ةهوهدوح و لدق هءفص وب فمك ةةمسنيعدرأ

 2 مشل !2- حور ا مآ كلا 1 كا هلوقند ةراش الاؤد اسجالا )بق حاورالا اةلاسالا نا

 اسعاو 5000 ح رمصقت ق اكو ه-ةقية>ىلاوأ مل-_بوهسي اع ىلاعت هللا لص

 تقولا فءاشن امارممةقيقح لك اههساقون قئاقمل اكلت نا 7 ىفاروذ :دمأ نمواهقلاخاهماع

 - ل |وهال_صلا هياعمدآ قاخ لبق نمنوكد دة سوه ماع ىلاسعت هللا لص ىننل اهقيتقءاش. ىذلا |

 ل افك مو (



 قي

 مسوهيلع ىلا عم هللا ىلسراصة كلذ نمابياء ضافأو كلذإ ةميبةماهةا ناب فصولا كلذهشااهات

 هةمارك مهريغو مال لاو ةالصلا مهيلعهتكئالم لعيأ ةلاسرلا هنعربخأو شرعل | ىلع همسا بتكو ايبأ

 اهب فصلا في رشلاهدس> رخاث ناو تقولا كلذ نم ةدوج ومهنية هدنع مل وهما عملا ءتهّشلا لص |(
 لكو غميابتلاو ثءبلارخات امناوةيحلالا ةرمض#لا نمهيلعةضافملا ةفيرمشلا ف ادوالابهتةيقحفاصتاوأ|

 هؤاتناوءواءنتساكلذكو هيفرخاناللجعتهتقرة>وةغرشلا هتاذل هات ةهجنمو هللاةهح نمدلامأ|

 هرلعىلاعت هللا ىلصد ريغو !سوهيلعهللا ىلدرهظنأ ىلا هلةءثو هنوكت حاتملاامنا وهومتلاوكحلاوبأةكلا ||

 ىلاعتوهناحبسءاشي اك ةدوهدوجودعب هيلعةمارك-لاكإتهّللا ةضافانوكت دو ةمارك-لا لهأن ءاسو |

 ملعب وة ءرشلاو هلةيلقعل ةلدالابش كلذبهماعلعنن هن ولزالاع نمه.ملاعيلاعت هللا عقب اماكن ا كشالو ْ
 نأَر هلأ هن اعلرننيح وهي اهلا ل هد وبن ؛مهملعلهروهظدن ةعمرملا لص امانه نما !

 0 ةل-جنمهناحبس هلاعفأن ملعفوهوهمالسوأ ممل ءىلاعت هنلات اولص لربح هءاح املوأ

 ناهربلاب 0000 هناي رست صاع ل ع قءرايتغاومتهاراومرد ران نم

 هراية>ا بس> ىلع ث د_ك ىلا عن وهنا حمس هلاعقأ نمطث اسونيتبت را يبون .عللةرهاظ ةيناثلاو

 نيقولخملا نمد>الرهظر )ناو لا كلذل لكم لصت<اماهمموكاذدعب :مهرهظي نزلا ودام

 انيلا كلذ لعل ص,الو كلذدعب هللص<نامىلاوهقلخني>نم لا ءالذزر اقيلاكىلا مسن كلذو ٍْ

 لعالو هلاك نم مظعأ قول خلاك الف قالا ربخ سوه يل عىل اعتهنلا لص ىنلاو فدا صاارب_ارالا ا
 هللا لصد < انيمنل مدآ ى ةاد لق نملامك-للاكلذل وصح 01 ةادع نفقركأ |

 | ىلعق يت اوملاهاذخأ مثت تقولا كلذ نمءةوءنلاهاط عا هناوىلا علو هنأ 2 ملسو اهسملع ىلاعت :

 ىعمف قيناو ااذ_خأومفوسرو مهين هناوم-ملع مدقملاهنااو ملاعيلمالسلاو ةالصلام_بملعتايمنالا |

 ةعب ماا ناماكا ذهب (ةفيطلا):هنرصختلوه.ن ممل ىل اعت هلوقىف مقل !مالتا تدكلللو نالختسالا

 ووش ا ها ل يقل ظءداا|!دهرظنافاخ هايد أ اهتاكوءأ ءاجالز تاون ى "|

 | || نوك,ةرخ الاؤ كلذ رهظ أ دقلوءايمنالا دو ةواعملا «تهللا لص ىننلاف كلذ تفرءاذافىلاعتو

 ا هئيحم قفناولو مهب ىلصذ|ع ءارمسالا لد | كيذكات ؟دلاق وهن 0 عءأب هنالا عيعأا

 .تادعإ كلظرو اك و ناجلا وع[ لعوهلم تح ووري غو مدا ندرك 0 5

 هعامتحا ىلع مقود ههمااسغ اوهلل صاح ى_عممبيلاهتلاسرو لس وهي اذا لسور مويلع قام لا

 ىلع ل عفلا ىقوث نيب فرقو هيض ةناعمهفاصتا دعها ال فدوجويملا ع حار الثلذرخاو -3مهعم

 هللاىيص ىلا تاذةهجن هالو لعاعلاةهحن مققةو“ ةءالادهف لعافلاة يله لعهقترتو خ هللا لوقأ#

 كشالبهعامتا م4 3 هردعقدجوولف هيلع ل. ةكملاردعلادوح > وةهج نمو هأكأو مو هيل 2 ىلاعتا؟

 رك وول وأ انا 1ص عبرش ةىلعذ :امْزلا رخاآىمالس ا!اوهال- صلاهماع ءىسيعقاناذغو |

 ىلسىزلل عامان *موانلفاملا اههم لح ءو وه رعت هم مالاهذه ن مدحأو ىانهنا نهم دعب هئظد م الد اح ع

 نمابيؤام لك وةنسا |د دنآر#لا موك هلع هلنأ لداخل 2 عد رمش ؟ماا او ل وخلا 2ك

 ل و ءاعهتلا 0 ص هلاح ىلع ىنوهوه- مالار ا

7 

١ .٠ 
 عدلا ه4 : اكهنف هلعدموهذ ىعواو

 مود ” ىلع نير مح كما واك ءرمغو ىدوم نمزو 0 مرقم هنبو 6+ ماع هللا ىل_ص دل 7”: داذأو

 ىل اعت هللا ىلص هيومذك مم .جىلالوسرو مملعى ِ ملسو هد اعىلاءت هيا ىلص ىذا اروع ميال |

 هع مسمع هو ا ا 00 لعوب 0 تال هلم فا 5

 1 م كا تلا 11 ا 1 م تح



 0 سس مس 0 تيا

 خسنالوأ سنا لب تيلعام او وم صخا ل ه9 نمهيق .ةفالتخالاعقيدا عامي

 ممالا كافكا ل 5 اكان ناكل ىف /سودم 0 59 رعت ولم ل ,صيصختالو

 دا هانا: ماك>الاوة- ل ؛ رشلاهذهتمالاذهملا ةب بتلات قولا انه : هزات .تءاحام

 0 1ك عن هللا ىل_ص هلوقأ مدح انلماين نيد للا نا ءاقوالاو صاخشالا

 0 هرخا آومهوأ سام اع مهن اقةما مهلامود ىلا هنامزن مدنا ن ا | زك هواك سا ١ ىلات شع

 | كلذ ىلعدتا زهنأن ادق 51 ار كهرخآى ا اردن تنك ل_سوهياعمل اعتهزنا ىل_ص هلوةىلاشااو

 7 _غعولا ول _بوهيلعىلا تملا ىل_صود_سجدوجودعد أم نم ,لامملاقرت-" !أاءاودان>رشام, 1ع

 امو ا كا م 0 5 أ ىلا ةدس كلان 8 لساني ةن زال

 باطلا عامسم رب اننا لسملا-.- < هام :قيا“لانانابخفرعتلا

 اوك تد_حواذا هكدا < وزتىئال_جربالا لكوولاك اد هو هنا. ١ اما ىذلا ب هرشل الس 4و

 وقكدوح هلعفرشلا دس 1110 رلاكلذو عي دك لع .يوتلاف

 م -كلمدق أ امدعب لوقأ# ىس# و( 7 كولا ةءاهأو ةلاكولا ة ىف حدقب الكلذو:دمدعالاد جود الو

 !..صلاهم اء ىس :ومىلاهللأىحو لاق ُ سواه قاستول نإ ضدنا سنة ناجل

 ىل_عمرك قلخ تقام لهده[ نموبرا,لاقراس 1 ادا دجا,رد>احوهو ىنرقل نمهنامالسلاو

 -.جىلعة-فمرع نا ضرالاود اومسلا قاد نا لبق ش علاق قوسا عممسإ 0

 لا لعبا طوءهوادوع زود ود نودا#الاقهتمأ نمولاقه- ”هأووهآهلخدب ىدق واخ

 ةفتحل ا مهلخدأو ريسلا مهتمىل قأ ليللا, ناههررانمااردوسأ | مهفار ا[نورهظا ويطل

 لاورنلا كلذة_مآنمىناعجأ لاقاهئمابيدن لات مالا ذى ىناعجالاقهللاالا هلاالن اةداه-ثد
 أك ةريثك قرط نمءانععدروو ىسبتنالالكل اراد “+ وتلف ع جاسو ١ لو 2 و تمد ةعسأ

 ١ عاب اوهعاشا فاكمهناءايدثالا نمو هع نود نر 0 ىنعمْنأملعأ اود 08 ىريك !اصئاص#لاىف

 ادتلصدا تجاور مزاي و ةباحأ ةمار :ر هدةمأ ىهوال عواماعهتعي رش

 ا عام ايافاكمنوكي نا هقدصدا ةتعأو هتيو هميظعت نم مزايالو هدركش ودا ردعاو هنءاحام لك ىف

 |ءايدنالادىل_برلا كل ذك وكلذهيفرو هة.الوهمح أ وهمظ ءوهزعأ هللا نا ىرتالأ م طمعتل اوهنعب 0

 نيفاكمري-غ مهنأ عم مهريغنمهيفرعأم الزو+#و هلن ومطعم يعيج مرا تارت كل

 هفال دب ةطأت ه.اقنلاو# ملةعلا صوصخلاو هىلةةسمبأ د :ناق ا وك :لالا ودع رش ماكحاب

 تارا اها قاموهدعد نمنع ٍدنلاوونىلاانيحوأ كب لا انيسوأاناىلاعت هلوقىلاىرتالا

 | ك. اعف قو كد لعب كدر سلا -اوىلاعت هزرادجر كس 1 ءاذا

 مسيل عءايد :الا نمهمدقت ن مْن اىضذمفه اذهناكلاسر طنا كاباودداَع 2 ةريصد ؛ :|نمدنع هلدج وال

 ا

 م

 | ىمادك 8 .كثو هب اصاو هم.ل طع :ىفنيغا | .مره_ةةةلأس !١لا 1 هاعومال_لاو ةال دلا

 هلع ذاع © ك دعم نو 3 هب ن* :مول هوقو هند" :ءبالاد>او اوارعأا هبعطظن مورح ىعمه عرش ديعتلاو |

 هال صأ اهم ,اعىمومساطذقوهسكع هئاؤافم :- هارب لم عسب |ىلاعت هلوقعم هلاوامىف امي فيك و

 'تيدخاق 00 2 ؟هللا هباحاف 000 منو ؟ينامال_بلاو

 ثب دح هإ اوقو هل قسما ا 5-2 ةلىلءهناهلوقك :عمحصلا

 ا رس دعل ا ةرتدت لاو جير تساورالالاعقمنا ركنا

 190 177 تا ت7 177 ات 0 اح ا د هك تطحم دتعحح ا تتم:
 سب 0
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 ناهتقيةحملاةراشا هنوكو امي ظعتو سوة عىل عملنا ىل_ص هلاقيرشت حاورالاوةكمالملا نم |
 ىقهلوقو هتانعادم-نمديلة“لاةق رعاخن :مدنع ل ةعدال مافهريغدارأن ا هما جرت ورا رأ
 بطلان : عجم رك ى نوه هنعب رش *ىلعنامزلارخآ 0 اه-ءاع ىسعىق>

 نوكيدقو امه فيض نيددش نمي طسوت ناكمهانعمناكم فرظنمدن ا نونلاو
 ىأءاح رلاو فول نيد لا ةءاكرخأ ناعم ن عهبز وحتي و قارتقا ى_هعرد_صملصالا وهو نامزال |

 فرحولهذو مسا نيب ةملك- اا ءزغىأ ضم اها وول نمدو ايحارةراتوافئاخةراتنوكيامهسب ددرتم||
 مدآسوردو+وهثاض قالو ةمعحلا انععرسلد_بملا وجو رلانمب شيد لا ىفهلوقوافةمسقنمىأ ||

 ىناعمان مئشالواذه حصدالو ل_.وهيلع هللا ىل_طانيدت ثعبنيحهدسسجو مالسلاوةالضل هيلع

 قاخدما هتوء:روهطديقءقهدس+وه>ور قا + نسبن اكن امز ف ىأ نامز فرظ هنأ ر هاظ ةاانةقءأ [|١

 هتومي ةفر_هعاهرمأو كلذ ىلعحاورالا عاطأو حاو رالاملاع ىفهابن هنا ىل_عمد_سج قتال قوهحور ||
 رعسغهرصانع قاةدعد ىأ نيطل اوءاملا نيد هلو رةهلدقب ىعملااذهوأ مرار ردالاو كنود اعهللاىلص |

 اظفللا اذهب تش ل ناى :ءلانةباور نولي ةهوحدص ىزلاثي را ىدعوهت حورأ ورلا ايف خوفنمالوةمبكرع ْ

 راقت ذاوهتناانا ذهن زالو ىدتينل ان را ال ادع ىلا هفد - لاو دايج كوجدح + <!امماذهو ْ

 ناورهاظو مهعيج هيدي رأ نا بأ“ 00 0 هاب هاوققم أ" 1 لال هأ انا ورك ذاد ا ركذاب ا

 ردعبو وأ مهءاحام ارم ع مهءأبآءامسام ىلإ ردد :افلوهيلعىلاعتمتلاىل- :ءانيبت نمر ؤ نوددشو لا هسيرأ

 مكاو سنجل باك ااىدارملاورخأن او تررقا.ىاعتمهناليقو نيم ءااودهعلا قا او ؟ءانآءاحذا || ( ىبباقلانسحلاورألات)
 ةيضيعبت نمو لئارسا ىنبءاينأوأمهمأ عموأ مهتلطمنءمنلابدا رماو محمل تاداقتعالاوةعبرشلا || رادو

 ىلسه دم هيدارملانال ملظعتلل ماهمالاو نيوذتلا (لوسر عءاج مث ةيئادتباوأ ةثطوم ماللاو ةينايبوأ ||
 قدي نا مالسلاو ةالصلا مويلععأيد دنالارت اعدادها ناوماعملا ليقول سوهيلعيلا سن هلا

 طولا 2 داسم) راك سمين ا َّن ءىورتوهوهينأميالاوهعابتاب مايوأضعت مه -صحد

 ىأ (هيننمومل) فاك-:وهو فوذ- < دئاعلاف هك اجوربد_ة3 ل يقوماكره ملا عضوم رهاظل

 فوذ-# اها و> وأ ةيط رمشام تناك نأ طرمشلا ب مدر د ف

 فلك: هيةوريدق“لا ن نمري اوأ باو ا ىقدءالأ د“ :مدلوصوموأ ةيطرمش تناكءاوس ىأ لاح لك ىلعو

 ضعءبطامرالطرشلاوأ [دةءلاىلادوعلان ءقااءانت ”!قامىلارممضل ادوعب ىنغتس دق ىناحتل الاقو

 ااا و راو .امالاد ارااناكالوادج سر كا ضع مزاك- 1

 نهرو 2 اننار 9 - اعاملوقأ# ةقدصمهتلاسر ىأ<ةد_صملارثد ل , ا هيريهّص ناىأريدق“ 1

 قديسلاهحرصو ىلاس 5 لاو شثةالا تهد هناهحرمت قلاقو ل هال صرت رع

 قا !فنالا ضو رلا قو نصيرتن 6 -اوزانورذ» :وك-:هٌنودود :نيذلاو ىلاعت هلوققف ا ثكلاحرش

 نع اولوسرىأ اعنا دئاع نايم كلا ناك ناوذن كيقاو هي نامل ارك او ىذلا ىنعمأدتيمةء”الاءزه ٍ

 رق :رعلوسرلا ىاءدئاعل اريمضلاب ىةةساو ضعي هضعب 0 اور ناك 1

 تايئتسالل( (مررقا هممت( (لاف) )هودعىلع(هن مدذم او ) ىرتنا ليزختلا فر ثاظن هوا دتمملا ىل ىلع دوعب

 د ا :'ةموىدوع(ىرصا) روك لا كلذ ىلع راق ىأ(قلذ لع مذأو)

 ند ونألاق) قيسام ىلع (نيدهاشلان 00 ىلعركم ضعءد وأم هرارقاىلع ةك_الملا

 د اى : همس م ع اااذهن ىناثلالصفلالوأى هشجرت تمد( ىساقلا ا



 ةلج(هيهئابا) هئا.ن أءالّصذنمىأ 1 (هريغهتورم لد ضقودأب , رب ىأ( لضقب !سوه ا عىلاعت هلل هللا ىلص ادم ىلا ء:هنبا صا
 هللاورهظأ ى أ فانئئسا 10ج ل جا دج جرس صج دوج حر هد الكت تودع هات و تلوم دست ص حسم سس سسم
 امض ةخ ىو ل ىلك_:وهوهلعفاذكدارأ ىنعمذ ضنا تالىلاعت هللا ٌةداراوةهارالاوهو همزال ن عزا عوهوهطرصخ ندمان[ ىلا هن || يلطو علا ليت جاطالالزبلا دلل لإ ىو صسخلاو صو مخ (ىلاعتهنلانضختسا |
 ىادراعلا روضات راهو هد صد يصخشالا دك وم( هريغ هنود ل لضفب سوه .اعىلا هللا ىلص ادع عسنلا ضب هنأىل_عردصال ةنانا نماذ_ه طقم دقو ءالسلاوءالصلا يلعءادن اللة يالا ىفاذه هاوق سدس, ىأ( هلوقب) هيل اًةجاحال
 اكودل_ضياراها دك ٌؤموهوءريغن عه هزيمو هلضقوأ ءهالضعلاكلذرهط أىأ (هيهنابا) ىركذلضيصخللا 8 اراوأ

 قدرك ذاموهو) هلاج ذخأ ى:لك ناو ةماعاهنا لات نب رسما ضعي نأ ن مرمااريساتلا ضعب ىلع اذه نا ليق(ةن”الا هذه مانجو هناشواعبا راعشاو قدرك ذام) هءرص“ لا لضفلا ىأ (وهو) ةيدمسوأ ةيدعل الهثاروالمأ ف ناتسم ناك ءاوساضنأ هلءقال
 لدامىأ(ةياالهذه [أن نمري-ثك هيلعدلا ىلعلاو ىوغبلالاقو ضمن مه بط ل نماؤب ن[وودع نقدم ن دوك أهم َّ
 لال ةنابالا كت ىلع انهلوسرلامسق ةوأو أنو هسراع ىلع هللا لها 1 اصل ل ةسااذإو نب رسفملا
 ق'ثىلاهللاذ خو رسسفملا ذوخأمادهعلا ناب دجأو مهدذعر رقمك ” الاهذهريغب ثد امم هنال تو هيلع ىلا هللا لصد مدع
 هثايدنأىلا ىأ 7 ل- ضقلا ن نأوأ2- صوهمسأب ني عماذهو نعل ردغ ل نمىلاجامالسلاوةالصلام ميلعءاسنالا ىلع
 هارك ذالاا يبن ثعبب لذ) هثمأ نماونوكي ى>هوكر داناموعشيوماونمز ناردهعلات عدو هل اقتتال 1
 هارك ذوىأ ا(متعنوادم 8 رعتلا نوكو مهضعب ىأ(نورفلان) لاكت الفايس ءرماك ا ذهىلءةلو مهب" الاو
 ةاروتلا ْق م م ماعف عقوام ىلءاذ هل جو ماللاوةالصلا مييلععاردنالا ىلا (ىحولاب قاثي ماهنلاذخأ) هيلعةني ر ال

 ىلءامهريغو ليخالاو مو هللا ىلصهينامالا,مييل ءدهعلادخأو مالسلاوةالصلا هيل غمدآ بلص نم مهد رخأ نيحرذلا
 ىأ(هيلعذخأو) رمام مالعالا أ ةاطم نءزاحم ىولافاضيأ سو هيلع ىلاعتهّللاىلصدمح«ناسوالابادهع ماعز تأ نوكيف 1

 ىأ (هقاثيم) لكل ا اذهنأقكاواد_>ديعبهيلا» امواذاكل ذب [-وهي .اعىلاعت هللا ىبص هيد: مال_عاوهوأ
 هكردأنالوشو ه.صاخلا ردصملا ةعرصب 0 عنو ىوهيلعملاعت هللا ىلصاد# هل وكذالااي 1 0 9 هلوقدملع لدناك ةاكدلا

 لاس ال هراخ لاو (هءنامؤد !هكردا ناهةاممه4م ءاعذخأو) لماعلا ن نءز ؤلاحلاو دك نراةممدعبوأ هاوأ ىف عقاولا ر 1 ضع ل هادرك ةلاحالالاوحالا نما هتعري )ىأ قط ارك[
 2 هللوأ_ءاعذودأ ما ىناال الذ قاشيم ىأا يمن ثعبي ل هلوق ىف سو هيل عىلاعتهللا لص ىننلل هب ريمض

 نمامهريغو لوخنالاو:اروثلا ىفام قايسو ىعابتا الاهعسوامايح مال لاو "الصل | هياع ىمومناكولو ردها قو مهدعبن اميل. مهورايوم-همأ«لسرلالعيفهعابتاهكردأن ءلك لع جيف عئارمشلا عي جة حسان سو هدا نامت نا راش قاع لااذهو سب دام دل ةفاضالاف د لجالذرخاملا قاثيملا ىأد محو ؟ةي”الا ف نييسنلل قام ما ةفاضاب قفوألوالاو ىلاعت
 نعل -ةناماخ 0 : مثلا لاق ايندلاقما ةلقه_دمز» ىحيىت> شاع هناهكردأ ىنعموا ذهب رصتلا

 فالتءنالاو ممم ىفهيدىلءوهتمأ ن ماوناك مال_لاوةالصلا مهياعءادنالا نأ نمهّقلا هجر ىكبسلا
 اعوىبتت :أهيدادت ءاال رهاوظال فلا غالامثحالاوه.لئاقالو +. للعدل ل .لدالامدام ءلاو نامزلا مسح
 (لوقو)ل دقلا اذهردصُ ثمان :اكرخآهدجوز دود, همالك اكاد حير خ5, 3 نعلق

 ردة العاومقررشتنءاذه قو هتمز ءلردأاذاءرصتيوطوم للاستقلال يا ل ةعلاهللاذخأ أ (مهدعب ن اهو'تمي نأ مهقاةيهلءايوهموةلهنم نا) هن" الاهذهىنعم

 ىأر نيح هاوقب لسو هيلع
 ةفدص ىف راظنب هنأر ع

 ىءومناكولةارولا نم
 ىأىاساالادعس .واملاء>

 كلذبقاثءملاذخأ لحال [[<7

 ىذ:#ي رمالا ناكفالاو
 نال كلا :هام سكع

 اعبات نوك قحاللا
 (هنسنأ لهتو)و وءاسأل

 4 الحلا نأهيلع ل ا

 00 0 0 ٍ لجنأن مليئا 4 +. ل5ةين العد اظفات اذان داق علال لوقلاةقباطمن مهيقدبال نامالاو ص ةاثمم ذ+خابو هلوقل
 ثعس نأَىلا ع 0 ريان فم اةام ضع لا تال همر ل هاا تاس د درلان ءىنغد نمؤوللا ىأهد_عب ناةخس ىفو 4 200 ََض 3 ل 5 3 معد نأم .لادرد ىلع ناك ع ١) دو 18 م دأ نملوق هب وقص , هنأ اقل عب ةامدا رملا ل اذدح 1 1 امالا

 قاد ءم.زراذخأ اذ :او هاوقب ىلإ عنو هن أ> + بديت اك هباوذ مو 8

 ةن”الاهنوتكستالو ساناإهئةيبتل باكل اوتوأْنذلا



1 0 
 3 رصاعملاباّدكلا ل_هالراظ لاك ءاح مث هلوقو) هلوقب مالسلاوةالصلام ماعع أمم .:الا ىلع قام 0 قس 6-5 لا( ةا لا ورإإ يما عم اتاك لهل

 ذأ ىلاعت هنابلوقلاىلععصنالا متل اقفحارشلا عب هعبتو (ملبو د .اعىلاعت هللا ىلصدمل 1

 هر رضاعمقايهذخأ لاق نمدنععصدامناو مالا ؟ ءاج ب اطخ لعدحتال هلا نم ذا كاذب نم عمنا قاش م )0 0 ا
 توه .- عد ص

 فعن أك هدد ن نمىنعهنوذخاب مهنأو مهمأ ىلع نود +" الامه مهناىلا اراظن 00 للوفد او هنامز قاوناك نيذلاىأ

 دا راو هلهتافانموهفال_ مهحيرصتل لوالاال اش ؛ا|لوقلاةم:5 نم هنايدرو رعت اك. نييمناوهسوأ
 اوني نا مالسلاوةالصلا مولع ايبنالا, 1ءقاثم اادخأ هنا ىنعلافركذن امكن 1 هاحىف باطل نا

 ديعب هرالط#و ءاج فب اطآ لا دارملا سلو هرمصن وْ الل ر سلت سنار رو ماعلا اماما

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عياض باج اذ اناا ليقهنا علان لاقي نأ فاك. ةجاحالو ادب ا

 اذهل ءانيرلو ىءاح مت مةصقلا هد : اك>ل_:ءركذ نورصاعملامه ضعبلاكلذ ناك أع ملسو هل هةلراع

 مءاح م هاوةف قباط#لا لعمال مال اوةالعلا مويلععايمنالا ىلعذر افا لانا لوق»ن 5 ص

 نينللهتفاضالواتيو سو ه4-ه اعىلا عن هللا ىلك ى ملل نرصاعملا بأ" 1 !!لهالهنأ لوي نمو مخنالا

 ةمان نههنوك وم( اعذو ملا ىلا ال ل ءاقلاذ < ىلا ةفاضالاف :لاقد نبا نءوؤد- أن ءذلا مهني

 مل سوه ماعىلاعت هللا ىل_صادسم نيبي نأ ى :لك ىلع قاثياذخأ ىل اعت هنأ هلصحم نال عون ىلا ما

 ناباط#ا نوكي فيك_ةكلذ كاونوكيلم-هدعب نا كلذاوءام وهورمصن# وهناو ا موقل
 امهمعهللا ىضردوعسمنياو ىنأةءار ةيلدتساو عيب رلا نعل ةناك اقاطمياّتكلا للهالوأنيرصاعلا

 نيييثلا ىلع فقولام يضعب نءىلة:ىلاعت هللا هجر ىوطل نأ مشبب اتكللا د1 دل فام ماد اذاو

 ا - مكشدل امهم ا ا رح فلا و

 ال ناطتما لفصتالءاللاومالصلام ياععأي معد .: الا ىلعذو ام قام ل لوعي 0 لول تابع نا

 ذدخأو ممهاعلل باطلاق اذهىلءشامهتلا هجر فنتملا نأ لوحية ملال ماللال كن هدام نال
 هللاذ_+ًااذاو) ىلاعت هلوقلريسعت نب رسم لا نعهلقنامو ءالسلاوةالصا امهيلعءايبنالا ىلءقاثمملا
 (هنعىذروههج وهللامرك بلاط ىنأن ب ىلعلاق) لما“ ةهءاعفقولازاو 2 او (نييدنلا ف ىام.م

 ددعتوأى مم#عملاب لق الا اد تارأ“ ىبىوغيلاو ميم د هس ناو اراده

 َّق (الا) لاو>الا نملاحىف (هدعب نكمدان ا ءهللاى هولعن ءئىدرأ لد

 (تعي نا 0 ءاعىلاعت هللا صدم ) ق>(ف )هيلعدوعلا 0 ءلعق امم يلادخأ) ناكاح

 هل مد. .اوهبن دو هود ءآوم وةىلعل- هعلاذخابرعأو (هنرصتيلو هن نامي .اهح)ىنااكلذىأ (وهو) د#

 كلي هموق ىلع دهعلا ل ذخانو) هلوق ىلا عز هلل هجر فخ صملا 4 || ا اوىوغملا هلاقاك م مههكر دأ نم

 نييدغل | ن نمانذخأذاو) ا ال تر لو ردنا لزم يرو ةرصاو هيزاماللىأ

 ةيدصولادهعلاو هوظفحاذا مهتعفنمهيفنأ م هوض”وأهيفاوطر ةذامف هترمضعاراعشأ (موهةاثيم

 ةياغلاءادتبالمدآن مهلوفىف نو ىناسملتلا هلاقإك انه لم”تارنم لكو نيه.لاوئدلا ف مدقتااو
 ىلاعت هبا هجر فصلا ن عهد لا 5 ود>اودعبادحاو ىأهذعب ند هأو# و9

 ىعملا اذهنأ قالو
 ىلاعت هنا لوقا ا!ىلعمصال

 كلذ. نسنلا قام مدخأ
 باطلا لع ال لانا
 نمدنع حم ؛اعاوم مهلالا

 مجرم هاعمقا ةءملاق

 ىلاةي* الاؤءةعاذاو
 م همه أىلاارل 2 : ئيننلا

 مهم ىلعموذأ نيذلا

 نمهىلع هندذ+انمهنأو

 نأىلا اًذكهومهدعب

 داود الار دقتف تعب
 دمج ىذلا قاثيمدتلا ذخأ
 لاق) مه ىلعنوي.نلا

 هللا ىذر بلاط ىنأ ني ىلع

 ربوح ني اءاورأك (ه: :ءىلاعت

 لأقهنأ «تءدريسفتىف
 م هاو نوكي انوقوم

 ام اوم
 م د. ىأ(هدعب ,نقمدآ نم

 ها لعب

 هللا ىل_صدمم ًّ دهدلا
 وهو ثعب ثا !بوهياع

 هنردخيلوهينت هيأ صح
 هلمقغأ|نوذلا لمقام عذب

 امهمريمصلادارفالامييق

 عتفبتصتاا (ةايو)
 _ هكلخداملعفطعلاذلا

 ةقيقْلا ديك كوكل انونرنل* مد هن نمو 5١ ىلءفوطع مهنأبمزحو ودع طل اة-يهعل اخسنلا ؤكلذكوهو

 هللا ىلص اند ةدعب دعم الأ ٠ نمدخالاّن وك مز قى 0 ارح نمد -نوكي هناي ى. دع كم مااهدرو

 هر نمو أ !ءايحأ مهو ثعاذأهن :أمهعأنممونم مزق ءام 1 :الاذكأ نأ الادارملا سدأو ل و4 اءىلاعت

 هيلعذ_أالا امر” ىلاعت هلا ثعب للا 'هّللا ىذر ىلء نءىو باريس 7و بادالا ىقام هدب ثنو
 اة كرد اذ[ ةؤرصتا وهن ءأونمو :,ناهموق لعدهعلا ذاب ماو ومي ءىلاعت هللا يصدح ةوعلا

 هلوق قاهت داراك

 رت نأ كا عرمةقلا نمهنال
 هعقر دق ,هدلاو امون عك

 ىأ ذخاب عقرب ةخ سىقو(ههوقىلع ل دبدهعلان رندكأع ءاوكأ ن 0 البا تقدف ننيهن الدا رآشبم -
 - تسع يرتد

 ٍْ 00 هركاق فرز بان نهد 0 مهىفا نأ ىلعهرخ آىلا ثعب ن5 هل مج ىلع فطعلاة ذي 2 هنامز



 ءال> | ندهن ,اوهدا-ق ىلع مالاكلامدقت (ةداثقو) ملا انءلوةئمىلءنءىورملالوقلا ادهوحتو ىأ(ىذسلانعموو)

 ريغصو ريبك نانا امهو عماجلا ب !ةدسؤ ساو ناك نيتل ههماديب دشتونيسلا ضب وونىدسلااماوزيرسعللا ١ انهو

 سس آس سلللللوؤوؤو9زوزي 2 .ت------- --9----تلل ب )للتلاعب دلتا

 دخان اب هي 0

 امتناع عمت ىلع دبع أ نابىأس صن نميف .فد عأىنو مان هللاريغفأ هلوةكذخا, ن ارمأ ورب دقتلا نا هجولاف
 كلذكو هتيثاح فىفالط_ةلااضد أ هركذ ىنمشلا هركذاملوقأ ةرح_سقتلا ن مرمامددضعلا و 0

 هل وق ة جن ىلع ةفيشلا ن ََن ونلاادكو وقم هن و

 هعقردقرهدلاوأم وب عكرت 03 ناكلع ريس# ةعلا نم_مال

 ىلع :هدرالرب لق“ أ||اذهو جوهو ثعس مناههوقىلعدهعلاذخاب وىأردقمملا <لا ىف ادهىلعو

 ةدأنق ٠ نعوىد سلا نعىورتىلعز ءرذام ل ث«ىأ (ةدا ةةوىد_لا نعدوكتو)ه- ةرعأق لاح لك

 روهشلاثدغاةع رك نأ ن ين جرلا دبع نب ىلو د اوهنيماءهملالادلا ديد "و نيسلا مهاعذدللو

 م-ةمهناالا قودص رسفم دات وك هنا ىنمشا|لاقوهن جتحالباذك ليقو ة-؟ ليقتهيقفلتخاو

 عموم - -.لاىلا ءةءسنوةئامونب مثعو عمسةنخستام متاحورأ هفع«-ّضو نابحن يأ ة-ةثو عميشتلاب

 هيفعئاتملاهعيبلدودسملاقاطلا نم قدام ىهو ةةوكلادجسمةدسىللا بوفمهناروهشااوةنيدملاب
 مامالامهتمو ةعاجىدسلاة يف اهظفل ىلعابملا سني وبابلاةدسلا حامصملا فو سوماقلا فاك

 4 ” جرت تمد: ةداءقوةقوكلا لحسم“ 7 يلا

 تا اي ءآ ع ىآ ةلاجؤىورمروكأملا 0 هى أ(ىآ ىف) ريح نيااهتدثأ ام-ْمعةءاورلاهذ-هوا

 فريف ودملابىآو ىآ ةغصّةا ا هذهو(دحاو هجوريغن و ها ءىلاعت هّرلا ىلص هل ضف تنهض"

 ةيكالا زب زعل اهناتك ىقه.ىلاعتهللارعخأ ام لصقل الوأ ف هلوقب ل_هةماذ_هىفاسملتل الاقءاولا
 1 ا 1ةلجىفذخأذاو ىلاعت هبا لاق ىنعملا لق دو ةريبك هوجو نم هل ضف ىلعتادتابآ ىف عمتر وكذملا

 سل وةجرتلا ةاج نمهن الدب الا ىلعهعدقت سبحو ىلصفل الوا,تةاءتولورخأىآ قوامفقىدسلا نع

 ) ينو 2 منييدغلا نمانذ- +اذاو وىلاعتهللالاو) ةيطاكأب معمم هلاقام

 هللا ىلص د- «ةوسإ وم :اعب نان ليقو | دعب مهضعب قل د_صتوةلاسرلا ع كَ د فاش ا مييلعذخأ ل يق

 هياعىلاعت هللا ىلص هل لوضفت بيغ قددعب ى لال ومياعيلاءتهقا صامتا 0 هيلعملاعت

 ممم اضع ركذلاب , صخ مث هله نيد 0 :لاة< الاول هقهشاركذ ىلاحشل الاقوى ا .هاكواسو قالو

 هلوقك اذ فرم مدس مل أو فد م 500 رمل م ملعو سو هءاعىل اعل, |١ ىصهمدقومهلاغي مشط

 ام -ماعمقاربال 1ع حو مدقمل لامر م22 وأ ما املاء دهستلاو يقي دفا و كا مىلاعت

 لوأ تنك ثد 0 ل هلعملا ءن هللا ىلصامم د 'مدق: نوكي نآأزو<#و مالسلاوةالصلا

 دقو ههللا !ًدأع اًودبا ثيدحمأ قدرواذأو مرتلاو او | نكمل ناو ثعبلا فم هرخ آو ىناذلا ىفنييد دئلا

 ىدنيعو يمرر نضل 00 ع ن) 0 4س 1 اءاص ولا ىف ءاهقفلا اذهىعار

 : هيلابادك 2 ٌوموأ هنأش م اظءىأا اظلم موي رم نبأ

 سدا ري-صول ق 0 1 3 اين هيض م ه5 عرش ىلاع 0 ونمو

 (الو 1 ' و هلوةىلا حونمل 1 محو 1كتملاا رحوأان|لحوزعلاقو) ربل هما سالا قةلاصالاب , مالسال |

 هلامرظعت 526 00

 هد 0 عوق أطو سد :أوسامع

 ني ركب ونأوليئارعاو
 وهو قلخو شايع
 هلجرخأث يدحلا نسح
 امأوة-هدرالاو الا

 ناورت ني دم وهفريغدلا

 سشعالاوةو رعبا
 مهضعب ةيجاعأو هوكرت

 ىلكلابحاصو_هو

 انهدارملاّن ا ر_تاظلاو
 (ىآ ىف) لعأهتلاولوالا

 ةب الاهزهنوكلاحىأ

 تانآ نمصضىةحردنم

 (هلْضةتنمضت ( يمك

 هللا ىل-ص هل -ئاضقىأ

 نم) مل_بوهيلع ىلاعت

 : ان.4أ(دحاوهج و ريغ

 لاق) هدل عة ههوحو نم

 نمانذخاذاو ىلاعتهللا

 ىا أ (م-وقاثيمنيد دنلا

 لمعتوة اس را 1

 لنمو! ةمالا ىلا وعلا
 ىأ(ةيإ الاون هو

 ئيببعو ىنومو محاراو

 نع هحصو لا
 نايدب اه ولت ا

 ميا رومهأ.ت و

 نم مردع ءاااولوأم-مناف

 نايرأ ريهاش هو لسرلا
 ىلمايبن مدقوعئارشلا
 سو 4-د لع ىلاعت هليا

 النمل عاق 550 3 او حورلا نيب مدآو اة هوقبهيلار 7 1و 0 مدلول كتواهمط 1

 ىلاعم ه اوقىلا ح 6 كاانحو هاك :ااانسوأ لانو و)هماعلاميط 0 :هقصو ْن أم ايبلرركوةهناهربنيميلاب | 10 ومو 5 اميظعىأ

 ح ىلا انيحوأ كلاش ن ا نك 000 .مء ةىلا مول ”هيفو باو صل اوهوادي هش ةديخ هس ىفو ء(اليكو

 صئق )ناو واولاو نام راق مدقق ا!اةيحنمالناشلاو لطفلة هد ند مدت هلال دام اورو لقا !اانيحوأ دعب ن هنييدمل و



 .ةياعولاعئهللا لص هئلاذو هرراشأهدلاو ظْللا قرشا لا ىلعرك ذلا ىف مدقتملا مدثر ثؤت برعلا نكل بّرتلا

 أاةكبالللو هماعب هلزنأك يلا لزنأ اعده ثرهللا نكسا هاوقىنءناديهش 000

 اليكو اهرش 1ع ؛ رأت انآاديهشدع نالم_هوتاك طخ لوالا ت دلو اديه-ثهللاب وكو نوده-ث»

 قال ا قس تلا سو هيلعملا«ثهّللا ىلصهتعنو مهدي عووةرقكللا مذ ىلع ل مشت

 هركذ سسانيف ل سو هيلع ىلاءت هللا ىلص هلضف ىلع ل دبامتوهو مهموه يذلا هل دس نامالاب رمالاو

 0 ا رقوأ ةذاش:ءارق هناوأد-ال_صا تبني مهو هنابلو ةلافأ: مشن

 هلوضقت د نملصقلا هلدقعاميق ضرغلاةمانريغهن الاهذهناب ىلا عن هللا هجر فذصملا ىلءضرتعاو

 1 تمدح ..1 نو

 هندللا ًادبامأدا ااهدلا
 باك ىف ظنا ىكحو

 ديعن انيستا نايبلا

 دشئات احس كا

 ه:عىلاعت 0

 ىلذلدي هرخآ ىلا لال: امدهثيمللا نك هوة لاقي ناالاهريغىلءلتوهيلعملاعتهللاىلص أ ىلا هلوق
 ةلرمملا ناب فل صفلا ناك ن اورهاظهفع ضلوالا باو هاو دحاو لك ىلع قتلا ىلعةلا ف لدي ءالسال ايداغت زودت لكلاهلا ىحولاب هيحول هيدش 13 ودا اهتمت ل هنراغ و واكل ةلخار كذ.ملذا ص رفلا تاجدق ةريار هز
 اور نماقلطم هنتر ةوظح نم ةجرتلا خس ىف عقوام ىنعي لاك- ,ثاالق ىدارطتساو رك ذامواعلطم 3 اوبيشاا ىك
 اللا هلهللا:داهثبهداصتخا ىضتقي نكملب د ةراردتسالا الر اوه دفعتبلا ىذلا تاو مهياع ١ : *(ايهانرآل

 اًذهىفو هّلالا«هلعبالام ياظءاناش هل ن املا ةراشا هيفهملعب لز' ام لك ناعم هملعب هلزنأ هناو هلواحوأ مدفوع تا لاعق
 ىدنءقاوهبا او>قايسو ىقحالامهريغىلع سوهماعىلاعت هللا ىلص هل هد رسلاو ل ضطقملا نم بدشلا ىل_عمالالا
 رعنعىور) كتزحال
 هللا ىذر باضذلا نيا
 صعءبوهو (ه:ءىلاعت

 ىطاشرلا رك ذا:هريخ
 لا ماتا دك
 ىف) ر-عىأ(لاقهنا)

 الا
 ) تسبو 4ع ل ىلاعت هيأ

 هم هول هو عىنل رانا وأمهضعب دنعع 0 93و نركذو

 هللا ىضرباط# نب رعنعىور) نيك رشا ديد هس ةىاثلا ىلءو هنو ءدمومعلو [لكشرلالوأوأ

 نياو راونالا سايّتقابحاص نكلرثالا مك نيش ىفهد_جأ ل هح رخت ىف ىطو سلا لاق( هنعىلاعت
 كحال, قلعت ان سدا هناف هلل ادنسلل كو ل: وا ثيدح نهض ىفهارك ذه خدم ىفجاحا
 الواب اتا فكانمالكلا اذهلوأ (ل_سود يل عىلاعت هللا ىلص ىنلاهب جمالك فلاقنأ)
 ىد»ّفا رغلعذملان 3 مهعمسُتل ارينهتذختاسأنلارش 2 افدد:ءيطخت عذ_ج كال ناكدتل

 غلب د 5#! هللالوسر اب أو تن ىنانم ,ةقراف ىت> ٌكيِلع نما. ىلو [كإهاننك ذ هيلع 00

 تنأ ىلايهنلا عاط أ دقق لو سرلا عاط» ل »هللا لاذ هتعاط َلمعاط ىلهح ناد نر صقْن

 نمانذخأذاو لاقف مهوأ ىف كركذوءايدنالارخآ ا كشعب ناهد: ءّكتامضف نم مخأب ل تالا

 لهأ ناهدنعكئامضف نمو ابدقل هللا لوسراب أو تن أ ىلابةب الا حو نمو كنمومهقاثيمنيمنلا

 لوسرلاانعطأو هلئاانعط أ انيلاب نولوةي نورذعي اهق أمطأ نيب 1 ؟لوعاطأ اووكنأ نودويرانلا

 راهنالاهنمردقتت ارح هّلاءاطعأ مال_بلاودالصل اهيلع ىدوم ناك ن ثا هللا لوسراب أو تن أى

 لوسراب ىمأو تنأ ىناَك ع علوان ناو صاينسا-لا عن نيحل ءاصأ نمبجعا ءلاذاخ

 اذاخروشا هحاورو رهشاهودءاحرمّنناد اطعأ مالسلاوةالصلا| مييلعدواد نس ناميلسن اكن ءاهللا

 هللا لد عطبالا,ٌك ليا ىف عسبدلاتيلص مثةعباسلا» اًمسلاىل اهنا عقر .نيحقاربلا نمبجعأب

 هللادأطعأ لاو د دااهنلع رت نب ىندخ ناك نئلذقا لو راي ىأو تن كح ماعم سو ىلاعت

 ىنابدموم سم ىلا ى: 1 تاع ةفوماتمى هوكدمأك : يحد كا نهسحعأب ةلاذا فى وملاءام حا

 نب رفاكلا نم 001 دلير ةةمدوت لعمال هئاعع راعمد- ءلةراالو درا اوشا

 كك ععايرترسكو كهح وىداو كرهظُي وطودعلذانرخ آدنع ن ا اهلانءلعاهاممتوعدولوا رايد

 هناىل-ع ياام

 كوب هان ”رىءملاو لودتم

 امو هدةمكي نم هن هيوم

 ميلعت يكب ىأاددشمو

 نم فافأنم-->كلذو
 ةديسااع و ة عودت دع

 ىلاعت هللا لص ىذلا توم

 ركبىلأ ةيط# لسوهيلع

 ىلاب ال_:اوو_هظعومو

 هللالو سراب أو تنأ

 002- دك ناكذآل

 ارك ملف دلع نيانلا
 اريتم تدخح |سانلا

 ند هبلع موهعمسسمل

 ىدح كقارغاعذلا

 را#ا مهتقراف يح كيلع نينا ىلوأ كتمان نكسؤ هيلع دنت عدم

 دل هللا لو_سراب أو تن ىلا نوماعي المهناف ا هألا اريسخالا لو تن ا تددأز

 لهل هرعلوطو4: هتسةرثك ىف ماللاوةالدلا هيل ءاحون عسب, مل ملام لع رمد ةوكس دس ةلق ىف 5كدم ها

 انئسلاحامل كوفكالا سلات لوا هللا لو سراب ىنأو تن أ ىلا 0 ءلقالاهعمن مآ اموري ةكلا كي لا
 تاكو و ىوضلاتساوانتلك واهم كوفك الا لك اوتلولواتيلا تحكن :ام كي كالا عك: لولو



 ىعملاروهظاةل لا تفذحو ١ 4.8 لصف: هريمص لصأللا هريمض نهلد.أهفدخو ردع ىاعتم( أو ثنأىلاب)ر عىأ(لاةق)

 ةيدعتللءاملا ليقىت> 0000

 أ ايه ىهتناإ_سوهيلءىلا تدلل لص نماعضاوت كعباصأت قعاو ضرالا,كماعطتءضووراحا | هاوقك لعفلارك ذيدقو
 0 قا اهي مدكالو ةفؤنخ فصلا مالك فد وهل ةدما , ذدنع ظان االاكإت ٠ صعب حرش
 ل ناىلءهريغ ل جاذا 2 وداكنأ 1و هد ءىف وح 9ع ١ اذاهيلع ب وهاكب لاق هنال ندالا بهاوملا

 ىتأو ىلإ كيد_فأ || اعطقاداماذهس لو ىب , سو هيلع ىلاعت هللا لص ىذا نا ى :ءملا نام اذد ثماذه ناكرلوام ذعر كن
 78 ك1 5 انا نالدءلع تءكب ناد ركب قىرهوملا لود فقل انت: دارو اا دانا

 ثنا هن ادنعك تلف ار ال 0 ل 1 هلعثلاوةحضمل ةذ ماستبا ىنمكررغبالو . هلوقملا ىرتالا هال ىلعلا هعتسالا
 لمتث [كمتافو دعب هرك ذو ملاك || ذ مل _سوهياعىلاعت هللا ىلص ىرذل ا ىلع كب هنادأ رمل ىلوق املهجوالف
 اطخفمها اوالاىفا ذملسو هيلعملاءتهللا ىلص ى 5 هلآ له تو هيهيلعهربغ يكب هنا ىنعللاوأ ىطاشرلا

 00 هلوقك لم له لدتا ةقطا اقل او لهل جا ل ذر تاك (لاقف) ىمتن | اط + ىلع

 00 ع أىلاب] مهو ديك أنالوريدقتالو بر لاق هءرحوت
 لاملا نعالضة ىوبأ كت ادقىف تاذبرشلا نمدحايءادقلا لقي رمأ كد لزنوأ ىأه" ىراهظاوهع رك

 اذهو مهتعىلاعت ناو ذريادحأنمهيفطاتي ن الفوشي سو هياعىلاعت هللا لص هلا نأك دقوهريغو

 بص هنو كرم خازم لزم هلل ريثل تفايهراط اطل مله توهيلعىلاعت هللا ىلص ىذلا» انودعي ليقاممالكلا

 َك هرحاو راحوا دتبمتنأ أودهاش نع ىنغرمشك هل عت اومالا باطخومن هذة فرحت ىف هلاحا ثةتنمهنيع
 ةخيصي ريمضلا لصفنالعفلا ف ذحام ل ىأ و لابتي :دفأ ل دأوأ أو ىلا ىدغمتن أ ىأ مدةمربخ

 هللادنعلدتا ضف نم غلبدقل) هله_جوالىتاكلا عنموءادقلابيل ءلادلاةلب الل اقيلاورخاتو عوذرملا

 ىأر ىلع تاد مالا قمدئاز نوك- :ناابيةزو-كتلمضف نس رقو همكحوهملع قىأ

 نأىلازاتقتل ازوجاكىعملا عمال مل ءافةيضيعبتلا نمنا ىلع مع كعب ىو :ءملاو لعانكةايضو

 اف ةنسلا تتارحلاهذهك تلي ضق ضعب غلب ىأ ةيالا ل وقي نم ساخلا نموىلاعت هاوقىفأدةممنوكت

 هزو+نمىأر ىلعةمدقمةيئايبامنوك زوو لءافالنيوجولا ىلع ل وعفمىت "الا كعب نأو اهلكب كلاب
 هوينلاّكي مجبل نامزلا بستم هرخآ ىف ةر هاظل كدب لعج ىأ (ءايبنالارخآ ع ناز مدق 11

 مدقىآ دلع هوآق كرك ذو)ةماي .قلامويىلا كيد يو عئارمشلار اسمعي شب خسرو

 )َ الا مهارباو وحوت نمو نموم ا :منييدغلا ل و .ضقتااق مهرك ذىلع ها

 هذهنا مءهنعىلاعت هللا ىذر رعلاه ىذلااذبعوف رشف لكرلا اس نم ملظعأ دعت !ىلعلديل
 يئانوياسلالاك_مالاف اهداربا نمهدأ رمل ءو لصقل هل ىلاعت هللا هجر ف:صملاةعام ىلع لادم الا
 0 لا هيلوالاوهب اند ءوامذهوهدصقا علزعمعةبوجالا ن مرماموهدارأام ىلع فوقولا معن م

 ماتمىفىأ(ءايبنالارخآ

 ىف كركذو) دوجولا
 مهضعب لوأىىأ(م وأ

 قىأالاجا مهرك ذدذع

 دوحلاو 0 || ضرعم

 نماندخأ ذاولاف)
 كنمومهقاثيم ني.نلا

 تعخلالا الا حوت نمو

 ىى أاوتنأ أىأب) قبسام
 دعب رماه مك د دخأ ىأ

 ىلوأ كلذ, كنالئرخأ
 د.ةاهللا لو سر اب) ىرحأو

 هدنع كتل يضو نه غلب

 مسلم#

 نأ) هناح.سهللا دنع ىأ
 ىأ(نودورراسنلا ل هأ

 نأ) نوءكو نوم
 مهو ةلوعاطأ اوزوك
 تاقمطىأ( اهقامطا نس

 نولوةينويذعي) راثاا
 امعطأوهلبا انعطأانّملاب ممتن أ لوأمهف هريغ ىلعةيترلام دقممزعلا ىلو أن من7 الا فر كذلاب ص خ ن. ناىأةس اوافرشلا

 امميص» مف ىأ(ال 8 رلا جردلا نكودلا مدرب ريغ هلاس .رال ماخال هنال ادمنالا رخالافاكمخوأ ل 5 ومهوأ ىف لافاذلف مهالعأوأ

 نم(ران لا لهأن ا)اذ- 4نايددن ر 0 : همك هدنعل ةليضأ نما ,دقلهلالوسراب أو تنأىلا)

 ءلوءاطأنونوكي مهنأولىوروأ( كلو امان وك :نأنودوب) ايست مه-_ضعبوأ مهلك كلةوعدلاةمأ

 هياعىلاعت هللا ىلص هد ءاطهوذعىذلاونيميلا ىعمتراص مثةيحلام اود ىهوهدوملالدالاىدولاو

 اد_>اوةسن رااود ازنملا ا هوو طع تالا ةيلاحت نر قا كا ءطانيدمهو) هعابناو سو

 فذدحولو مهاح ف 2 ورك ذوافوخدمهثروأ 1 ن امنودعت و صعب ىلعهضعي بك ارتامو دحاودعي

 هوقك مه_سقن ىدأس :لاوعادنللو همس“ الا( الوسرلا نعط وهنا نعطأانةيلاب نولوقي) هنودن ىنعملا مث ص

 نيلث.قللا:ةلريمعولوالا ىلء ديرو هوي :انز ,الد 1 ,دعملا ضعمل وأد :لجرلااهمأاعادو ىيطن لهو

 ثيدحاوتع تادءل اذه

 نك ىمتثلا مهعفنال

 الوسرلاو باوبالا عيج
 روه#او موسرمفلالاب
 الدو واققو اتا ”اىلع

 يذررعلاوامةلجن مو

 0 لابد ةلاعسلا

 كارما عاطأ دعقلوسرلا طب نمل ةةهمعاطتلا ءاطىلع>ناهنياد: علت امض نم علب دعا هللا لوسراب يمأو ) كك ع 3 (

 ىأو تنأ نايمه تنذأ!كنءهللاافعلافبنذلاب كرينا ليفوشملا را ناد ام امضو٠ نم غلب د- ةاهرلالوسرا ىأوتنأ



 هللاىبصءأملاامهع.”ني>كءباصأ نمسح ا: كلذ كاذاَه راهتالاه نم رحفسس ا رخهشلاهاطعأ نأ ره نس ىس .و«نأك ند هللالوسرأب

 نمسبعأ كاذاغرهشاه>اورورهشاهودغ مرا هّلاماطع داود نبا ناميلس ناك ن الدتلا لو سراب ىأ وتنأ ىلا سو كياعىلاعت
 17 . ءامسلا ىلا هيلع ترمس ي> قارعلا

 نٌئلهللا لوسرأب ىبأو

 هاطعأ ممنيا ىسعناك

 اذ قوملاءارحأ ىلا عشا

 ةاسسلا نم بخار اَذ

 كتماك ئيح ةمومسملا

 ىفافىنط انالتلاقف
 لاما كيف فوه
 ىأو تنأ ىلا ملسوٌكيلع

 حو اعددقأ هللا لوسراب

 رذتال ير لا ةةهموق ىلع

 نيرفاكلا نمضرالا ىلع

 انياعتوعدولو ارارد

 رج ادع نمانكلاف
 ةلردهلل نمو دف

 ترمسكو ُكهجو ىمدأو
 نا تساف كةيعارر

 تاقو اريخالا لو-'

 مهناف ىوةلرذغا مهللا
 ىمأو تن أ ىنابنوماعبال

 كعبتأوقل هللا ل وشراب
 كرعرصقو كينسةلق ىف

 ةرثك ىفاحون عستي لام
 نمادقلف رجل اوطوهيس

 هعمنمأآ امورعثكيلاَكب

 ىأوتنأ ىقايليلقالا

 سااحت لوا هللالوسراب
 ولوانتلاحام ءاغك الاالا
 ءافكالاىلاالا مك:
 مولوانيلا تدكنام
 ام ءافك الاالا لكاؤ#

 فوصلا تسلا :ءاك ١ أو

 تعضوورا#اث كرو

 نا قماح أن باءاور اك ىأ (هدانتق لاق) لوكا عىل اعنهّنلا لص ٌكنهاعذاو:ضرالاب كما ءط
 ىأ(ىا ا ىفايبنالا ل وأ تنك لاق لاسوهيلعىلاعتهتنا لص ىنلان | السرعهنعهلثالدىف معنوبأو قالخالا مراك هىفلالنباو هريسفت

 تنأىلاب ملسوكيلعىلاعت هللا لص عطبالا,ك نايل نم عب هلا تياص منةعباسلا

 نوزحاع باذعل اًةدشا مهناورس> الار اهظاتافامىنماةردابمىدانملا فذحو نوداذملامهلوقملاو
 هلوقبهللادجر ىلصوملاءال_علا راشأهمااو ميخ رتلابكب رانيلع ضقيلل مايةءا رقىليتاكقطنلا نع

 ميحج طسو لءاياو# رذا * محج رانلهأىن-غأ ناكام

 : رتل اوداناذل_جالق : كلامةملكلامكتسانعاوزع
 اونوك» نااوثعمبسأ ىلع ةماعاهاهأوأ إ_سوهيلعىلاعت هللا ىصهّتمأ ضعب رانلا لهاردا رملا ليقهنا مث

 مل-موهيلعمل هت هللاىل_د هنامزاوكردأ منا اوذمتق ملاح نس> مت: ؤرل ىلاعت هّنلا ى_يطم نم

 ساد وءايمنالا نمهريغ ىلع سو هيلع ىلاعت هللا ىل_صان.مث ل_ضفقدافت بس دئني>و هرعاطاو

 دونلوسرة-هأ نم ةيمنهجةعثاط لك_فالاو هلىلاعت هّللادجر ف:صملارك ذه_جو عب ولصفلا

 ةهحلاهذهنممه رثاس ىلع ل_ظف ذة ني> سو هيلع هللا ىل_صءانوكيال-: اهوسر تعاطا تناكول

 توم هنعىلاعت هللا ىذرركي ىلأنمه_ةيقحتد_عب هلاو هفعىلاعت هللا ىذر رعمالاك ىفاحتلا لاو

 اكسانلا شهدوهيلعءاكبلا عفتراو فوت 1 هلوقىلا كلذ فهعوجرو سو هما عىلاعتهّنلا لد ىنلا
 نم ممول مخ نمم-ممومهوقع تثشاط مهنا ممءىلاعت هللا ىذرةراهعلا نمدحا وريغ نع ىو ر
 اوعزنمقفانملا نمالاح رنا لوقي لعجهنعىلاعتهّتلاىضر رع بخ نم ناك-ةدعقأ نم مهن هو سرخ

 تبهذاكلجو زعهررىلابهذهنكلوتامامهّللاوهناو قوتدق ملسوهيلعملااعت هللا ىصدللا لوس ونا
 نعج ريل هللاو تامدق ل_.قنادعب ع.جر مدل ل نيعب رأهموق نعباغو مالسلاو ةالصل هيلع ىسوم

 اوع رلاح رىدنأ نعطةمسف مالسل اودالصل هيلع ىدوم ع-حر مل وهما ع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 هللا مرك ىلع دعق اوملك هالوءاحت وهب سهذب ىلءج ىتح س رخاف هذ ءىلاعت هللا ىذر ن امةءاماوتام هنأ

 هردص قددرت: هنا رفزو نالمجتمانيعوءاذ ختم ابوهوهنعىلاعت هللا ىذرركب ىلأريخلا غاب وههجو

 ههجو ف شكو هيلع بك اف سوهيلءهّللا له هتلالوسر ىلع ل خد ىت>لاقملاو لعل ادلجكاذ عموهو

 ميق ماقفمهتاركسد.دشو مهنا رغ ماظعىفمهو سانا ىلا ج رخ مم كي لعجو هنيبج لبقو هو

 ىذلات نأ رعابلاةفه_:ءىلاعتهللا ىذر باطلا نبرعىلاتغتلااهْمم غرفا مافةروهشملا هتماطخت

 ى:تامهد د رعسفتىزلاواذكواذك لسو ه.لءىلاعت هللا ىلص ىلا با. ىلع لود كناك نع ىنغاد

 تيم كن |هرامك ىفىلاعت هللا لاقاذك واذ موي لاق سو هما ءىلاعت هلا صدهتلا لو سر نا تمل عامأ هللا
 نأدهشألاو مئانبل أرئامل كلذ لبقىلاعت هللا باتك ىفاهبعمسأ هللا ف اك-ةرعلاةنوةيممهناو
 هللا ىلص هللا ل وسر بست هدن ءو تومال جىلاعتهللاناوٌتد> اكثد د-<ناولزنأ مك تاتكللا
 ىأوت نأ ىابهثاكب ىف لوقي و ىمي لعجو ضرالا ىلا «-:ءىلاعت هللا ضر طقسأ مثاسوهياعملاعت

 لصقلا اذهرانلا لهأ لاح نمرك ذامةمسانم عكل:انرك ذاعو ىلاععتهّللا هجر ىدصملا» رك ذامرخ آىلا

 تنكلاق لوهيلعهل اعمل اىلد ىغا| ناةداتقلاق)هفرءافسسانهرمغذ ءذمحمنا نممهونام طقسف
 نعن سل نءةداتقنعادنس«ىبلعثلاو ىوخبلاهاوراذه (شعبلا ىفمهرخآو قالا ىفءاسنالالوأ

 متاح ىنأن ياو معبوبءاورو نميسنل | لوأ تنك ظفاد بوهيلعهللاىلعهنعهزعملاعتهّللا ىذرةربرهىلأ

 هي تدرتال هناقىلزالالعلا درب اوريدقالا بس تنك ىأ ىلا زغلا لاقولوه < همساوارهمقد: نب

 أعوفرع لم حيت فام كامل ءى وأ :وفغاحوالا ف نوكياموناكام ريدة: دارأاغاوة_ءفدلكلا معلب

 نيبنلا متاخ هنوكل ىأ( ثعبلا قمهرخ آو)ةكثاللهروهظوأحولل |ىنهتباناكيريدقتل |قوأرذلالاعفوأمه>اورأ ل مةهجور قاخ



 ها

 | انهمدقف ثيدحاةنس لأ نيسمخضرالاوتاومسلا لةقالاريداقمبتك لَجوزعمتلانأ
 | نمة- ا !|هد_حوملاع انلاوةبقوقلا» ءاّماابتدتك قرطلا ضءب ىف ىورام هدنوثبوتازلابدوصقم لا

 | قل اريد |ةمستك ىلا عت هنال ث عملا فم هرخأو الايد: ىف ءايدنالا ]وأ تنك ىنعملافةباتكلا

 | نمل مام ىلاسعت هللادخر نما هركذىذلا ثددحما ل هلاك ثالا لح ىف ىدحصالو ليق اياه

 نا ءاعىلاعت هللا ىل_صاذيدن ةرذاهمهحب جرخأ مال اهيلعمدآ ةنيطروص |. للىلاعتهنا

 | ممن لسك ىخ ىأن بطل اوءاملا نب مدآوايدن تنك ثددسح ىنءهازهوهرهظلاهداعأ مابيلع ىاثيملا

 1 هاوراموهو راملا ثدد_كلاهري-ظنوهت ةيطه_:تناكىذلابا رمل واسال نسب قي هال رلا

 حرمت فاك حورالب هروص مدآو ةوبنلا ىلت د ىأد لاو حورلا نمي مدآ داو ه2 ءىلاعت ها ىذرثرب رهونأ

 ةالصل اهياع مدآوامدنناك -بومياعلا تشك صدنالوالا ترم شامر داعب

 قلعت نس دح ايديرأ نا تلو ناف#لوالا ز اج ىلعان,ط كلذ لعد ريصب )هر ن>ءعيءامالب بارت مال-||و

 مهملك ميس اس 4 حو رلاو نمطا | اوءاملاركذةدئاؤاةىلاعت هماع

 هناذ دارأ هناوهوىفاثلا دكان ءنان ا «وطانامزهللادنءاهتوبث دارأو مهو ةعردق ىلع

 نال نامزلا كلذ نءةوبنلا كت مجونامزلارآ ىنه_لضوس وكي هانق سوما نا
 دارملا لاةيناه_جولالوالا ثدد ا ءالاذ هوتلاعال ناك هماعوه.ركحأم

 ىقادم ىمس ىنهيلص نموبارتلاوءاسملان نممدآ ىكسا ىن نو سا مالا

 نمو الا متاخن فا هاوق ةى_عماذبرهظن مدآحو رخفن ليقارمتمايوج وةومنلا ف تء>ونامزلارخآ
 هيقسل رهاظرحأ أري دقتلا نيد ةباتك- ||قهمدقتد ركل وقد“ ؛هلصقام آىلا «ةنيط ىف دجنف مدآو

 قاث اا ,يلعدخ أ واهابتوحا ورالا قلخ لبق هحور اخ لاعت هللا نأ ليقام بسنالافىدوجو مدت

 نارامحالا عك نعوة- ةياس 1[ :داحالا.دارملاو هورذلالاعىف كالذوأ ىلعالا "اللا لهل ءالذ ؛ لعأو

 ةرذ ا اه تنجم ةرينمنلمفيرشلا وق عطوم نم عقال بااوةالصلاةيلعلب د ريج

 هنومنوهل_ضفو قالا هفرعف ضرالاوت اوم-سلا فو سرعلا لوحاببةك.ئالاا تفاطف عاعش اذ
 تلاوااتداحأ ىتا اىه مسوهي ,اعىلاعت هللا ىل_ص ىنطصملاةرذزا فراوعلا قو مدآ ه ةقرعم لمق

 قول لوأ وما عيلا قاف صورو نادر ااولصالا ى-و5ضرالا تي>داهنمو نيعئاطاننأ

 انهامدقمه ؟ذ, قوشللذاف ة) اوقوبالصالا فل ثمل اوهوحورلا ريغ رخآرمأ اذهو ثيداحالا ىفدرواك

 امدن-ةمنم 0 ةوةد لال ةراشا اذهوىاخلاىفلوأهنوكس !الياعت دات مالك ن م(هربغو حوت لمق

 اذه ىد:ةرمسلالات) اًضيىطرقل اءاوردقو حون ىلع ةخسن فو مدقتلا ةيفيك-ل نيم ف صووأ
 هليقروك دملا مالاك- !اىلاةراشا اذه (مهابقرك يح .اعىلاعت هللا ىبصانيدن ليضفت

 ناوهرك ذنمهىلع هعدعمب هصخهنوك- !هلمضقت ن * ةءاش ءامهيقوأهرهظن وهل يضف ىلع د,ام هيف ىأ

 ليّضفت هيفقهن ص“ دال ى ا ءلاو ممعتلا دعب رك 00 ا 3 نملك ا ليضفت هن" ل

 ةالصلا مس مياعانيست دبل هارباناروه.ثا| ناك ناو مهاربا ىلعحون دقت اماو نيهجو نم هل

 انامز(مهرخ 00 هاعقوالوأ عرش ملوسرلوأ هنالوأ نامزلاب همدقتلف مالسلاو
 مالكلا ىفرك ذلاىقمدقةلاومه رخآهنالاحلاوهمدق ىأم ذا اوةالصل اهيا ءىسعدرتالفاقل ةواثعبو

 ىاثلا نيعتفلوالا مدعتادقو ف رشلا بسحب هتاذ مدقتلوأهنامز مدةتلامأى هوكمكت ع نه هدالزجعملا |

 هلةيسانمالامهرنغنالناذ_هاهنمةستهوحو ىلع اك #ادنعمدقتلاناكنا وامهريغ هلهجوالذا

 هنا لصا اوهّتةرقحوهح ءورلار طءاضب :ًأدوجولا بسحب نوكي نازو مدقتلا نارمدقو هيفن كامب

 ل-جالف ىأ (كلذلف)
 و اقلخم-وأ هنوك

 ةب الاؤقىأ (امدقم» د

 ح ولءقانه) ةقباسلا

 ىوأنمىأ (هريسغو
 مه ري غنءالضفمزعلا

 حونمساو ليها لاق
 احون ىمسو راقغل دمع
 هةحوت ةردك ل رك ذاهف
 هموق ىلء وأ ه-سفن ىلع

 (ىد_ئةرهسلا لاق)

 ن«ثيللاوبأمامالاوهو
 را عماجلا اذتْعأ
 كل ثيدحلاو

 ل ق) فوصتلاو

 امدقمهعوةورك ذؤىأ

 ىلص د «تانيدت ليضفت)
 ممسو هيلعملاعتهثلا

 (مهلبةرك ذلابهصيصختل

 دوحلاومركللا راهظأىأ

 اثعبىأ (مهرخ آوهو)
 ىأى عب ةخسن:ىفاك
 9 مهرخ آهنالاسلاو

 دوجولاو ثءبلا ة-هج



 قاع 0 اع :ءااولمثلارا ةصوهو (رذلاك مدآر هل: نمم4جر> اذا قاع .1امهيلعمللا ذخأ ىب كلل

 هللا ىلسص هلأ ع ” مهم أود ]| صاع أدت الاى ا مم قأش كا 0 ىلا اولاقك» ا تاملاك اع هلوقهبىنعملا ماعلا

 م ماكفءايفصالاوءاي اء والاوءأع اعلا 5 همه -.جوعأي دنالا ع هكهوماةنمزالا ع نمنامز ىأ[ىدجو هنا ضرذول لو هيلعىلاعت

 هأاال هنااوملعأىل 5 , اولادك هربت مف هاوقد ءءرذلالاعف قاخللل لام ىلاعت هنا لصاملاو هلعءفاابءعوقو ص رك ىلعو ةوعاانن وعنا

 1 كس اعلزتموىقاث 2 :موىديعكل 0 السر كما |كلسرع ى :أوىل رشا نم مهتنأ أسىن اقام هشىلا 0 فر ؛راناوىربغ

 ىنغلا مق ئأ 7 ةمدآمهمأا رظنفممئاصمومهقا زراومفلاجاتنك م ممم 'اوملد ذخاف كل 0 را هاوا :ركنااندهشاولاةو

 ىلا هداعأ صعب ىلعمهضعبدهشأ و هديحو مهر رقأأ» 5 نأ بحأ ىن أل اقف مهدي تد وسول براي لاف |مهريغو نَسحَو

 دقوةدعملا ةهح ىلع نر هراكم-هو ةلاذذادهعلا نيرف ةاكلل اع اع نو رنا مهل ا را مدآساص

 2 ةداضا يلع هنادرودقو مهنعمملاعت هللا ىضرامهرب خو سابع هلا دبعو باطتملا نيرمت قيرط نءاذم ب ثيداحالات درو

 فماص نماضعبهّسد :رد> جرخأىأم#ي ,رذهءارقىو مهتايرذ مهروهظ نم مدآى نب ١ نمد رد+اذاوىلاعت هلوق كلذخىلد لاقنملوأ

 ا كل 11 قزم شا ودرهظ نماوحر أو هوم : مهلك ذا هزيل ذنعمهروهظر 5 ؛قسك اوزودلاوس ام ىلع ضعف

 4 هولا ثداالا ديول ةذسلا لهأت _ه31قياطااروطلاهجولا ىلع قادي ةيملارك ةامدعت هنا قىكدلا ب رغأو ضعي ىلع م يصعب

 ىلب اولاقركب را اقتل هازل تيح ةعددلا لفأر راسو ىرمشختزلا عم تو ءريعملا مووت تبهذمىلا لام ةبادصلا ن نعراثالاو

 ىأ ىءللربوصت ولم

 هدنب ور ةلدامه بصأ

 مهوعدباممفوقع عدواو

 اوراصقاهمرارةالاىلا
 ع مهليق نم هرم

 برتذاند هثىلي اولاوركب رب

 اجعل |انم مميكسع

 داهشال هلرةمهنم مهنكعو

 نم م-هجرخ اذا قاثيملا ميملعهللا خأ ىعملا) ه هلوةنأالا حورشلا ىفاذك ةفل:2#تاهكلانأالا لضم

 ىلا نورس مالكن ءوأىد :ةره_سلامزاكن مناك ءاوس(رذلاكمال_سلاوةالصلا هيل عمدآرهظ

 نكيملالاو قا مسلاهن قطناكرذلاملاعف قام ا + همز رك ذلاقهمدقت نادا رأان الءولاقام

 ءاضرملاةريغ_صل اول متلا ىتاس_م ا !|هلاقاك ىهوةرذهد->اور ءذل ياا لاو را
 اكرر وع لق ةريع_ش ع نمأزح نمد عوف عب رأوةثام نمزج وأ ءأ رس وأ

 فيلاك-ةلاالريدقتلا ىن_عمهنمضتا ىلعيذ-تأىد دءوىلاعت هللا الاهماعب الش رغدأ ل ءقواسمم

 هيلع ضرتسعاو تارذ ةٌةيهىل_ءمهلك مهجارخا تقو ىآمهجرخاذا هلوقو ىلعب ىدعترالهنال ليقأك

 هللا ىل ص ىنلل له را كر تل ل اعل هلوق ىف مناك نا فاي 1 هنا حارشل صعب

 لرلاءناسمالاوغ عسا فلا ىفذوخاملا قاثيملان اك نااذك و هيفهمدقتل نايبريغنم سو هيلع ىلاعت
 هلقنل ىأرلالمقن «لاةءال-ةموكلذ فهمت د لع ىلاعت هللا هجر ىوغملا نايدرود- ةوقباسلا

 ناك "اد الاكل ناك مل_بو يلع ىلا هللا ىل_داخيدن ىلعدخالا نا مدقت : لةوهللا نع

 42: رط ىلع فارغعالاو

 هللاو ى-مت:!ىل.ةو-تلا

 ءاوسملاءاشد ن مىدبع

 صصقلاس أةك ىف كى وليبسلا

 َّق ىلاعتوهناح.سدللا قاخاالاقهناىرعشالاى .. ..د لا هتف تارقلا را ةمال

 0 0 6 !ةيرابثنألاةفْك اخ نملاةبراب م1لاقفم دآاب هللاق مالسأ اهم ماعمدآ

 اكلكلا مهسكْن وك رم ”1اهدوسامالولو صدد أكاذذاوهوة:4ان مدوسالار حلا ىلاعتوهناحمس هللا ج رخام :لاقاذ م قاشمملا

 كا حسةدو>سأارهرعأق ل الذ لعن ءافولارجحلا ىلع در سم ا ىلا«تو هنا حبس هللا لات ا

 0 أم مدآىلعمذ خأ كدهعلاهي [ رخو سوه لعمل اعتهّللا لصد مح عءايدثالا نم دو همهممءأي ,دنالابأدبقةيرذرهظن عج رخأ مث

 هدده-ثوكالذاومزئلاف هنامزاو ؟ردأناهورمكن»نأو سوهملع ىلاعت هللا ىل_ صدم>ءاوذمو ناوكلذك ل سرلاوءايدنالا ىلعدهعلا

 0 ءاكملاالا م-هلكاودحسقمدآىب :رثاسىلعدهعلاكل: دعب زخأو موعيج ىلع تل ذي ىلاعتو هناحبس تلاد وشو ضعب ىلع مو
 ءاملعلاوءأب :الاعأرذ 5م را رظنوهسأرعو رد مد ىلاعت وهز احيسهتلا ممم مهبالصأ ف تقلاخ ىدايصا كلذاوق 1 طل نيقفانملاو

 لاةناولالا ضرب مح 00 ذلاءالؤه نموبرايلاةثكث رذ نمءاولعل اوءان الامهلاقءالؤهن ور لات بكا وك كاوجرسلاك

 ا مهلاقادوس مهارأنذلا» ءالوهن ولاده سوبا 5 لاودنلا مهتدد ءادقو نيميلا باك أ مه

 كا و انل|تعاع ءالفا اف تاع: 2 تقل مقال /|ةؤنمعجأ كلن نعب تد ور يزال 1301م ةعح وناوقا حا
 طبيلوةنحلان ممدآح رخاىلاعتوهنا حمس هل اناوع اذدلا َناكدنأ يباعتلا ب اتك قفدهعلا اذهذخأ لحم فءا ماعلا فادخا مئالهأ امل

 0-0-0 اهلا نممدآ طب هأ ىلاعت وهناذءسمللانأ ىناريطلا مرات قوشلانهدهعلا هتبرذ ردى اعوهياعذ اف ضرالاىلا

 هيهيرةك-1كارالا نا مع :هللا ؛ونونلاحوتقموهوتافرعىلاح رك ئاطلا قب :رطقداونأمعث وكلانهدهعلا| زهههرذ ىلعو



 اهاك تارذلاءد د هذخ أو هلل صال !.زاكوهوذدنالام دقتاهيدقت نأدرب] ىدنةرمسلاو ىرخأةمىف |

 لعلب ردرولااو ٌءانآو 1 دما ةطساوب وأةطسأو ريغ مالس !اوةالصلاه ماعمدآر ,م4طن ,مناكء اوس

 أكن اودهق دعت م :رعأ الد ىلعدهشي وهناك الايمريلع فا ةيملاودهعلاذخأل مييقلاردالاو

 اس
 ىللءمهضعباناغفلسرلا

 ىلا ةراشالا(ةيالا صعب

 6 م4 تصقترك د

 كلا رجلا
 ماللاو ٍلعلا ىف دووهعملا

 هنا لل مي 9|

 هب || ب هذاكه_:عفك- !|ىت مق لتبين ست تل

 2 هنو ةلانإ كارت ءار زا اوققو 35 ىحصلاثدداحالاون ارهاق تنانو فو لدتا

 02 ارد نهانا !لدقو اهجوادحاونوكو ة-اةماهلاذو رذلا نم

 رذلا ىفاوقبة_عاجمملاةراشالا (ةي”الا ضب ىلعمهضعبانا_طفل_رلا كل تىلاعتلاقو)
 لد ا اوقرفلامدعنمدروامو م السا ةالصلا مهماعلا لا عم 0 ٍءأبطاخم الن يموملموأ ىأ

 لصف نا لع نودلع 08 :قازاتفتلا لاو قادس كلو امو هو هلا لاع رة
 ىدقعليقو ى مودل دقو مهاربا ل: هو حون ل5 5و مدآ م لدق موباس لاما

 ا اري ملاتيدحلا قدروا السلا, اههارباهنامهدنعسجارلاوىدت و ا ماللاوةالصلا مييلع :

 أو 00 ا مهارباا خي دن دعب لضف ةالا ناىلعلا لهأ ى غنا ىطوم سأالاقوةدر ريل

 | جابتي ,الانادك قلا قا :.حاصو كاكا نيدلارش ىذاقلان اعاو رظديف:ىب

 نمو هاوقب ىلاعتو

 0 ةطساوالب هلناملك

 هدام ضلا هياعىموم

 ىلصد#و ليقمالسلاو |
 ماكفإهيلعلاعتملا
 روطلا ىف :ريملاةليل سوم
 ماةمىفجارعملاةليلا دعو

 همم ةةامهادبم :هللا ىده ني ذلاكملو هآ ىلاعت هلوققةيمفالاتإ راثالابىملاهرهسف» ىف .قوطالعقو

 ةالصلا مويلععاي مدنالا عيج نم لضفأ مل_-وهيلع ىل اعتدنا ىل_هانيدث نا ىلعةد* الاء ذهن ->| هنأ

 رمالا|ذ- هل دع :ماهياديالو هول عثام ل-ةعناينالا مهلعقب ءادتقالاو مهعيم كءادةقالابرمأهن لءالسلاو

 اذا دحاولاو مهعيجعالوه ل_عقام لممةعاط اعاان مهدحو وهيل عىل اع هللا ىل_ص لعقد دمي>و

 هجر مالسلا دبعنب زعنمز فت عقول اهذهنأ ىكتو مهم لضفأ ناك ةعاج لع ف لثملعف
 مهعي ,جنملضفأهناالمممدحاو هلك نم ملدقأنأك ملسوءيل ءىلاعت هللا لص هناب هيف ىتفاف انىلاعت هللا

 ا نةلوتا 5 ىمتنا مهغم لح وزعهللاهمصعفهريفك- "لع هرصعءاملع نمةعاج“ الام

 هللاهجر قوطلا :ذامواشاأ ميلان ءوم(مدحاو ولك نم هلضفأ -سو هم ا ءىلاعت هللا ىل_ههنأف

 محاولا قأام لكبهنايثا ََن مزال ,الءيال ادع ل-يلدلا ف نأالاريمك- !اريسقلا | نءذوخامىلاعت

 باقناكنيى->ر ولا

 ىرقو ىفدأو أن م-بوق
 ماكو مَ 1 ؛هلئام-اك

 هللا ناك هللاءاكدقذا هلل

 مسلك ىلإ د ندو4< اك

 لافو) لاك مىنعمللا كا اناضأ |!ةاوأس ااق قافقو“ 0 هلاقام ىلعر ءللىعا ادلا + اكومويلع ثم اضضأال ومحل هناواسمالا

 هاوقيدارأ را هلا لهأ تحاضأن 65 ءبرأرخ آو دب دل رح آونيراغيدرخآ آواراذي دادحاو تيا ءافة-عب رأىلعا تمعنأوأ

 اد# تاحردمهضعب عورو دا طعاولو م-فايوا 2 ةسهديطعأولو هريغلام عجن وددحاو لك ىلعةدايزةعب رالا

 كلتا ل ا لم
 ر ءاس ىلع ه--عفرىأ

 هو--جون -هءايدتالا

 هللابممملعأ هناي مهيلعدازو لمعلا معاواسدق سوه .اعىلاعت هللا ىلص هنا لاب نأ جنم يدق ةموماع

 2 واباوث مهر ” اوهوتلرملاواءوبرقلا فليسضتتلا| هوذا مو تقاس دارج كا

 5 5 1 00 ناس ا 4م ايقلا موهىلا لمه رحأو مالا عم م مرُدك أبوهم ماع ىلا عن هللا ىلك

 ةداع ماس أو هدد هعم مدر ا يع اماَد 5 0 "الاهم الافوعّد مان م ىلع أريخالا قوق ىذلا ناك ضععب قوذأ هضعب

 ةوعدلا# صخ هناا رممو
 ةماعلا

 م- مهقب را عارم ىفهلوقناملعا مث 0 هفرعاف لضفأوأ مظعأ هنا لوقيوهيمس نأ نودتاحردلا عرب

 دارملان الاقنم مهمموحار ءملا هليل اسوي لعىلا عد هللا ىل_ ص ىثلاهناامهدحأناه> وهيق ةهللأ ملك نم

 هلوقبدارأريسفتلا لهألاف) قاد ؛اارهشالا ناك ناولوالا ا :ه بس داو مالسلاوةالصلا هيلع دوم

 ىلع سو هيلع لا عن هللا ىلص ىذنل ا هللا عقر ىأ (م_سوهيأ ءىل اعتهّللا لصادم تاجرد مهضعب عقرو

 هنالو يا 0



 لكاس و تارا
 رفا ةل او ةكيلمعلا
 ردجالاىلا) ةيملعلا
 برعلاى أ (دوسالاو

 ةرجلا ةيلغامدعلاو

 نمدحأ سلو )رب ريثكلا

 0 طعأ ءامسثالا

 وأ ةديجةلصخىأ

 ةداعةقراخىأ (ةمارك
 ىلد دهم ىطءأدقوالا)

 دمرت اف لافتما
 لب لكم أ (اهلثم

 لب ةماركلاوأةليضفلا
 انهت -ن-كلهداب زل عم

 1 ردمقل ا|فاقشناك 0

 رحبلا قالفناةلباقمىف
 ريغو مالسأ اهيلع ىسوأ

 | ىصخالودعبالا م كلذ
 تاحردماهباىفو ل5
 .ظعت و هنانل ال يي

 _ى_ىل اوهذا هناهرب ىلعل

 فصولا اذ_هلنسعملا

 نييعَملا نع نختم
 نقيل ا!نابرأادتع

 ةقلاسلا ممالل لت ةمين غ٠ نأ: وارهقراقك- !|!لام.- نمدخو ءاموهو م رغلا هلي دحبرلاو كسلا

 لعمق ل لك ءانغلا عضوو هن رعأ مهمموداهجل ارت نم مينس نال ةمالا هذه 0

 م
 0 ا .ككد٠خا شميس _222 2ك 7 ئر573ُ ل ا حا حتا

 0 ليصفُتلا فذ ليضفتل اىئالوأ مهجأ 1و كلذريغ لي ةومزعلاواوأ صعملادار لا ليقو : ججحلاب ىأ( ثعبمنال)

 ا ةيقاعتملا تانالاوةرداكدملأ

 0 وكذب اد ءاارمسةلا فبولسالاريغو تازجعملا» ان نممهنمو تاحردهعقر نم م6 «وهللاملكن م
 | لوقءريظنوهريغل مسقلا اد مد ؛ اممىل اًةراشار يكل |هدمقب . اك ةريثكلاتاجردلا عفر رك ذ ذوم-مهنود

 تئاغلاك مهدوهش نودنزمو * ةيورذمةنسالاحرلا ن-هو ىرماجا
! 

 بطاحلا لبح موت شقاع دع مهضعب و مارتام ث ويل مونم

 | برعلاو أ مجعلاو برعلاوأ سأ لا عيجىأ (دوسالاو رجالا ىلا ثعب ل_بوعياعىلاعت هللا ىلص هنال) م

 8 ةأرلا فلوق“ برعلاناف اتاطم ضب الارجالادارملاوىفاثلا لاوةالارهشأو نحلاو سنالاوأ م هريغو ١

 اذهو رجااولاةنوللا اودارأ اذاقرودعلا ع نمءاقنلا سانلاةقص قمهدنعضايبلاو ٠ ءاضوب ىنعمعا ارا : :
 أ | ك١ 0 املا اي . | -ه د رع .٠ الا اعب ل - 0 مجعلا ناولأ ىلع ض ا .ٍلاو

 سدقلاءىرعا لوك اريثك سانلا تاغص ىف ضدبالا لامع -ابة ياها | ىفهدرو هع ا لا !] .ّةمدالا
 سنأنعوةر#«انانرسمنوللا ضد قايسارك ةقب رشلاة يلا ىفءاج وو« ةضافمريغءاضيب ةقهفهم || ل رو

 هللا ىل_دههحوت عن قلوالانالاه_ُمديهافأ +هالوةضقن نم عسي .صاكاكض بأ هنعىلاعت هللا ىذر

 ا :الا
 رب حن ءو بعت لافام ل-ةمىركبلان و نا مشل هد ف صوف سن[ لوقو سوه ءلعىلاعت : ١ ا آو سس 5

 تحدماذاير_ءلانالاضيأنيلوةل اني. ةانانمالو ناس 4 اءاسلاىأ "او ال ناتمصوأ لطخألا | 1 و ع 6 انعل|

 قحو دع راع ربها ضامك ض لاا ضايبلا نالدرجلابابرثماضايب ىهةاقلطم ضايلابسانلا ا متر اياد
 ىلا هاوقبةراشالاهيلاو ةفيفخةرفصوأ مدلا نمةرجهطا اخامهنمحو دملاو صربلا نمهيرقل سانلا ' ىأ (تاز_جعملا هيد ْ عملا

 ىلع لو< رجأ نسل لثملافدروامو فاغالار ايتءابدلك|ذهوردلابهمشناذلو نوذلكم صيد ؛نبمن "6
 تلغت نرعلاو قيقح: ا اوهاذ_ه مدلاةقار |ىلع لم ىتاادئادشلاو قاشملا هلك هرب هناىلعوأ اذه 2

| 

 )م انغاادهتلحأو) دوسالاب مهن ريعاذلةةمدالاوةرمسلا مهناولأ ىلع وشو 0 ا |نمةمينغ ب

 20 2 ب

 لام فرصةنالممالات اكو ل_وهياعىلاعت هللا ل_صهلبقدحال لعت لفع ”ارذلاو تاتدصلاك اه
 ١ اذه وهنمأو ملسوهيلعىلاعت هللا ىلصانيدن صئاصخن مدعىذلاوهاذهواهسفت الدلك انام انغلا

 ىأ (تازجعملا هدب يلع ترهظو) ماذغم- -4تناك هنا ىلعلادلا ثدداحالا صعب قدر رت

 نءافمالسلاوةالصلاميلعع ءايسنالا ن نمءرعغل ن ننلتا زجعممل_سوهياعىلاعتهللا ىلص هلهللا 5

 نمئئابم راق الةرهابت ازجعمةدان عمم ظعءأوأ|هل*ءل-سوهيلعىلااعت هللا ىل_ هلوالا ىنل ةزدعم

 هاقكل ىصخ الام هيقذا :زجعمهمشسالىذلانآر ةلاالا نك : وأو رمقلا قاقشت :اكتازجعملا

 مهلكهنلا قا خريخ هناو « رشبهناهيقلعلا عام

 اروهظ هداك, اهرهظي هن'اكهنالاهتر كو اهمظعل ةراسثا نيديا اب قأوتازجعملا هلرهظ ل ةيرلو
 قاعشسر ناد و تادا او مجعلا تاناويحل ب ىطن ىت>هيفمافخالافو شكمادهاشماسو ©

 ةيلعلا هناذىفامةليضفا ادار لاليق (ةمار ا طعأ ءايدنالا ن نمدحأ سدأو) ص او اكلسأ| م

 امهو معأ ىلا لاو هريغىلعه.ل-_ضءاملوالاوأ اهريغو تازجعملا لمشيامهيهّيناهم كأم ةماركما اأو

 0 او, كرا هيلا هقانلاوذلارلا وعدم نرتقا/«لوالاواموهقمناراغتم نسعمادعقا ناو

 را سو اع ىلاعن هنبا صدمت ىطءأد قوالا) ال[ كامهرب ربا ىذتتيامرسينا وأ ا, ىطعلا

 فاقش اك ةقيقح لا ىاهتممظعأ ناكناو رهاظا !بسحام هاشم وهامواهع 7 رواهسن>نم وهامىأ

 تلقاممالكاوةالصلا هيلع ىسوارحبلا قالناللب املا هلمرمقلا فروز

 5 هديتك تاع دح
 مسسلا

 ده



 آهن

 اةاخمتذاروذبلا عيج نع * انس هنأ ردا دهش

 اةش لاا ىف شن تمثتنا « ىضرت ةداهثلاىأ راملمث

 ىا | قاصلاللة دع ار واولاودهصا مماىلا ىرشخزلا بهدف فال_الادعب يتلا ليلا هزه ل*هىقو

 هذهالالاو >الا ٠ نهلاحا-ه سدل ىألاحا مما ىلاهريغو ةفصلا دهالاتافصلا ٠ نمةفصتاذةلمضذال

 هريد_ةمال لاا» ءاطعادارملاناهيقوأ_محاصلا 4 ١نراغتل اردةموأاهلثمهؤأ طعا اديرعربدقتلاو لالا

 هنر عملا ءاقتك الا ازرو<ل-.قو حبصل !ىقاقلل» تءاحالااب ةرىرالو أ ىف ام :الهنا عمهتدار و

 بهذدقوءأو ايدنالا ء اطعانمزق كلذءاطعأهللانا يقلاوأ .ىتةهلاك قةحتيملام ل - عك _يثاعدالا

 نوعي رأنةخفن ا لاح اهعمس نا هقدارلا أهعمش ة فجارلا فج رثم ونىلاعت هلوقفنورسفملا

 د ىذرلالوةو فلك الباتهوزابّتعا نكع وادع فاد كاوا :زامندلا 31 ارا ةدمر امك عالة نس

 لامما ناذاحنلالوقداباب عقاولاكهي !ءموزعملا لعتتا دغادئاصريمالاججوخ كي ءاغالاحلاىفةنراقملا

 تحيقار هاط كرس :دقاهناالا :-هزالهنراقملا نا ىذتقيءا دمع الد ,هيلماعلا قاعتأ ني>لومعل هنيه

 ا ملسو هيلعمللا لص هلي ضقتدةياهل ثم هأوقوبار طضالا نمهيقام قالو لدواتلا

 هل مد ضعت عم ل لاق «ناىلاجاتالو هداقامهادبمق ىلاعت هلو5ىفافت آهتعمسإك مالسل اوةالصلا مهيلع

 مسوي ءاعىلاعن هللا ىلص هأ ةمارك هثمأ تامارك ل عج وأ رب غور معلا قا ةشنا لع !سوهيلعهّرنا ىلص

 هيلع (هلذ5 نمو) يرام“ ءابرياصقلا نم مهناىلاةراشاانههداعأ و هيلعمالك- -اامدقت (مهضعبلاقو)

 (ءايمن ا ار ةامادتتن مىأىيةلتلا ف طءااكرد ةمىلع فوطءممالسلاوةالصلا

 اهيا, لاقف) مركسلا نآرقلا ىأ (هناتكىئدلاسرلاوةونلابهبط منو ههئامسا ا
 هم اعىلاعت هللا ىلص هوذا دن امهاهئناذلوةماللا ميلعت تاغالارا تءارهنامدقو(لوسرلااهيأابو ىنلا

 هتايح صوصةءاذهو اضعب كضعبءاعدك كتبي لوسرلا» ءاعداول «دتال ىلاعت هال امقتم 5

 رسقمادجم (ىلكسلا نع)هياعمالك- ا! مدقن(ىدنقرمسلا ىكحو) مدقتاك لسوميلعملاعتدقلاىلص
 ىلاعنهنبا لصدجت ىلع ةدئاعماملا نا يضرب اله عج نس ناو هلوةىف)اضب أ مدقت دقوهنبا ماش هوأ

 د> او لكل هيوبالو ىلاهت اوقف روك ذمهن كف هيلع ماكل ةلالدلهركذ مدة: ناو( لسو هيلع
 ىقاطب دقوانامز :رخاتملا ىلع هقالطا برعلا مالك ىف ةفورعالاوعابالاة+نلا وكيلا كار ن٠

 تيمكم !!لوقىف مكمدقتملا ىلع

 بهذمق لا بهذمالاىلامو « ةعيش دجأ آلان كامو

 تضتقا مدقتالة ءيشلا تفيض ذاواضي ا ىلعوهكهلي دو<>اهنم ىلع تنك نم نر

 هليضغت تضةقارخاة لل ت فيضأاذاف ع.باتلا ن«لضفأردابتملا رهاظلا بس عوبتملا نال هايضفت
 لاواملس اونابأ ناىرتالا ل 09 يلو ةثكن نم هادبال فورعملا ن ءلودعلان الىلوالا قيرطلاب

 1 هرقن ة:نمهللا لوسرنم * له نمي :كدبال هيك

 اذ_هتاةناذ هعيش نموهرقن نم نعب ف درقالوهحودمم ليضفت هد امال ب قامسإك هلع اوعذش

 لضفأ .هاربا نا عمميلا عمجارريمضلانابلوقلا لع مالسلا امهيلع مهاربا ىلع حوت ليضفت ىغتقي

 م !اوةالصلاه. اعحونورخ اهلل هم طااذال يضف !اديعب ءامعاهناتفرعدقتلقم دقن اكهنم

 هلةعش 0 د نههج من ىلع ناك نمله لوصالا ىفةقفتم عئا رشأاو لسرلالو هناك ١١ مدآوهو

 ةالصلاه-ملع مهاربا نال مدحو لضع الا ىلع ةهج نمل ضف» دقلوضقةمللا ناعم هرك ذامىلع لددال

 لك ل نمرم ال لسو هيلع ىلاعتهللا ىلد انيدن : هعمشن ملعح مالسلاو
 2222 011 وا يس تاس ! ا د

 هلضق نمومهض»«بلاق)

 ةنطاخ لاتعت هللانا

 ىأ (مهئامسايءادنالا
 مه ارباان وحول ابومدآايك

 دعا و ىبومأيو

 تلاسرلاوةومنلاب 28 .طاخو)

 ةهمالكىأ (هيأم لك ىف

 وأ اهراطخو ميدسقلا

 0 اييأان لاقف)

 لب (لوسرأ | اهعأابو
 ىلاعت هللا لاق د-تو

 لوسرلاءاعد اوملل_ءحتال

 ك_ضعب ءاعدك منيب

 ىدنقرمسل اى .و)اضعب

 وأوه (ىاك- ارد
 ند نب ماشه رذنملا

 قون ١ ىلكس !ابئاسلا

 ابق تاع كا ةنسلاف

 للاعت هللا ىذرىفاشلا

 برأ هذس ىهودنع

 ءركذ اذك نيكثامو

 هلوق ىف) ىفاسملتلا
 (هتعيشن منا وىلاعت

 نا ها رمالإهعابتا ىأ
 ىلص دهم ىلعهدئامءاملا

 ىأ(موهيلعىلاعت هللا
 مهاربالدهم عيش نمنا



 قاس -!| ىلا مهطعب ةمسو (قمةنم هاكحو)ءأرقلا هزاحأو ىورب( ارقلاهراتخاو) حاولا ةث رطىأ (ةجامن موق :دىلع ىأ

 دا ”اشاظفل مدة هردغىل ءريمضلا دوعوهنيدىفهعباشوهبنم" افإ_بوهياعىلاعت هللا ىصدمح«مهارباريخأهلانأ اكفاض أ

 مدآولاةةومنلاكل تمحو ىتم ل سدنا ثيحهيلعلدب امةونواقل هيلعهمدقتلا مم لعجاماو وب ا>كا,تراوت ىت>ىلاعت هأوقك

 قرخاتلاناوهفراع:لانأ ع نمدراولا لاك-_ثالا باوجىف ل-ةامىلوأ|اذهوهتخم اا لددتم ءداو اورؤو دسلاو حورلا نعي

 تنك نمنااذهىفس سل اود -.. ةرونأ ل [ل|كاموع كلذ سكعسرعلا نءءأحدق نك امد هعيش نمنوكد ىذلاوهنامزلا

 لوقوهو (مالسلاوةالصلاهي اع) حوت ىلع ىوربو (حوندار لا ليقو) تمدقنوأ مدقت ءاو سك جا مم ىلع ناك دقق هفيدو هجم هىلع

 تن ور هع ا ا مرداشملا ١7 رهاظإاوهاك نرسفملار 5

 50-5 52 7-2 ايل نت نا
 نوعبرأوةئامتسو ناغلأ

 ححاصودوه نايس وةنس

 . 0 "50 0 00 ريع

 ناكمةخسنىفو عيدصل|لوةلاوه (مال_لاوةال_صلاهيلع حوندارملا ليةو) هلوةبهضرموهرخأام ىكدلاهرك ذاذك
 مالسلاوةالصلا امهيلعمل للا وانيدن نيبال لامة>ادر# هنأ ىلعةمجعملا ىازلاو ملا, ةزاجاهراتخا (نماثاالصفلا)
 هدعمسأك مالسلاو ةالصلا امبماعمهاربا ىلع حوت ليضفتدي رفبالا دهوةرهاظ 1ادماتلا ةسضانملا ن مأ|(هقلخىلاءتهننا مالعأ

 4 .لعاجوت نال هله شمودي>وّلاو نم دلا ىفهحاهحمىلعو هل سن مهنا همعبش نمهنوكيدار اأو 7 هيلع هتالصب )هقول دع ىأ

 واوث امسك (ه-ةيالو 8
 ىرقاهجو حافي دقو

 ن-< مدام ىلاعت هأوق

 رمسك اوئثنممهتيالو

 ةعمسأ |نموزج ةءارذ

 ةءارققمصالا نيحاتف
 ةياالا هذهىشعالا

 ر-هاظاط+واولا را

 مسك لاي هياالولا نا هلوقو
 ناطاسلاو ةرامالا ىف ىهامنا

 رصحلاةعي صب امهوكو

 رسكملاف سوو عوذدم
 هللا تنعم كرا
 نهيب بتواعأ
 كرت او ردنا

 نرعلاو مالسسأ او ةالصلا مييلعءايمنالا بأ مالسأ اوةالصا هيلع مهارباو سأ: أاوبأمالس ااوةالصلا

 انه لقنال_فاذإو مالسلاو مالصاا هيلع حونرك ذ مدقتلهرو ءلظل نيرسفملارثك أب هذا ذهىملاو

 تاك 31 لااذهى هتداعهناو ضي رمثلاال لقنلادردعأ مد رآ

 4ك يلو ىنعمالمدبب اتوهرصن ىأ ( هلهتيالوو هيلع هتالصب هقلخخ لجو زع هللا مالعأ ف نما االدفقلا)

 ندر مسك هيلارعالا يلو حام ملا فلاةرمصق دقة ىلا ماا ىلعرمصم 5انكرسكت اأو حم هعأ || ةروكواولاو

 ىل اع هللا ىلس< 44 دس باد -ءلاهعقرو)ىست اةرصخلا تقل اورمسك -اانةيالولاو هنيل ونرمساكس ا ءالو

 اولاماذإو هلق عقدلاو لوزئلا دعب عفرلا ناامهمدب قرفلا مد-ةتولادلاوءارلاب «قر ىور(مسوهيلعا

 معفدلا عمم ىحيدق عفرلاو تاس[ كباذعل | هئردو ه]وقل سان ما اوهاذهو ليق عقرلا نم لهسأ عفدلا

 هليادجر فئصملا نا مثردايتءا لصالاو هلوالاو عفرلا ىنءعءى حت عقدلااذكو ىصلان ء ملعلا عف ةرو

 ل هأ لعء>ناو ةاحنلاهنح مد( مهمالك قريشكس !|لصالاهنالمدملا س ؟عىلءفالارا | ىلاعت

 اموىلاعت هللا لاقو) مهدنع هو جرم ىْذَتَع وعد اشو تم اذه ةيمسا :وةعالملانو:5نمامّممللك ىفاعملا

 تبا .ذعتلا ىلعهللا مهيذعيالأ محامو هلوقو ب. ذتعلام دعى عل دءاذه لبق (مييف تن :اوموبذعيل هللا ناك

 ىأ)هلوةبراشأه لاو تقوبديق مامن لكوأدعولا فلخورمخلا خ سنزاوح ىلعءانوةخسأن ةمثأ ءااليقق

 باذ_ءعقتملاوسي كا |قاطمتم .ةااوأمهعمةكءاميقمكنوكت هدمها 0 '

 ابيققب نم قبوةكمنم مسوهيلعىلاعتهنلاىل_ىبنلاجرخاملف) ىرش عزل هلاقأك لاضتتسال مديل 1

 د بج تاو كالا را اح ال ا ا 1 ور رالف طا الا ك1 3 1 اكلات

 ند ةخس: قوه:ه>وهل> نم ىأ(هبس باذعلا) هللا عفدو ىأ هل ءاق ىلا فاضمر م ه]هتريصتو هتالاوم ىأرع الا

 عقرلان منوهأ عذدلال يقاذإو عوق ولادعبالا لمعت سا العفرلاذ اءانعمىف 000 « رخو هأغ مق فيحصنو هوىلحلاهرا ةخاوءارلارهعق 2

 انتئاوأ ءامسلا 2 طماف كدنعنمقكاو هاد هناك نا مهللاراك_:الا ىفةغااممرا كا الا :ني> ىأ(ىلا عن هللا لاق )

 ك6 ىأ)م للا اعفاو مهلاوقابىلا ماج يللا ل2 ع6 2| عمالا. ا ؛(مهيق ةتنأوموبذعي ءاهللأ أكام ء)مأ اب 1 5 ع

 لْزَت اذاياذعل أن ناكةمنموم هرهطظأ نيب م ردن مادام لاصّئساب ا ذعاموةيذهالن ا ىلا عت هن 0 أريد كلن وأ هدم كأ 1 18

 ىا أ (ةكمن مل وهي اع كاك ”هّللا لص ىذلاجرخ|هلذ)رحاه ذاع بادعلابنودصرم مهنا ميول هين ونه 1نكج ورا مهن :امأ موو ,

 قى ن هام قب و)ةنيدملا ىلا ارحا 4م



 مهال ناك امو ىدعاماوفو( نورقغس مهو مهذعمهلا ناك امولزن ينمو نم

 هلي ١ ىضذر سابع نيا نعلو نم 85 و املا اذه(نورفغت 1 مهو مهبذعم هلبأ ناك امولرثنينهؤم ا نكد

 ةكع مس وهيل عىل اعدل ىلص ىذا اناكاولاو ىزوحلا نياريسفت ىف كف اسل |نموره-غ واممعىلاعت

 نيمأ لا نمنوفعضتملا تب وةنيذللجرخأ ملف مق تنأو مهبدعيل هللا ناكام و ىلاعت هللا لزتاف
 مهبذعبالا مهاموهللا لزنأ اوجرخأاملذ نور فت مهو مذ عمهللا ناكامو هللا لزنأ نو رفخت-:ةكم
 تيددعتل اءاقتنا ا هداقم لعحنملوقىلءعةيناثل اوىلوالاةب "الا نيب عقادتلا عقدناف هرخآ ىلاهلبا

 ىقبنهوملسو هيلع اعت هللا ىلص ىنلاج ورخدعي نورذعب مهتادارأ انامل نيب ور اتء:بالادوجول

 هيفولواللاهخ سب لاق نم مومو نورفغت_بمهوأ مهمخوهو نويذعنالاوناكن ادع نيملسملا نم
 ىلاعتهّنلا ىصهدعب نيقابلا ينمو مهريمُص دوعوةكمر اكل مهبزعمريمضدوءهاضتقمو مدقنأم

 ةفصداوةصو مهنا لعن يقيرغلاىلا امهيلكدوعوأ ركذ م مدقتي لنا وقايسلا نممهمهفا سو هيلع
 فصلا دنس آلوقف نموا ىلاام ملك دو ءامأو مبممدحاو لتقل وال. دقاولتق نالف ىبك مهضعد
 ةيئاعلاةي؟الاداقملبقو مهو هنأ ليق ىدسالا مددلا ورأ هنا ىفاسملتلا لوقو نيثدحلا دنع ف .عضوهو راهم ني ليعوس : اىلع هدهسر ودي هنالست رغةباىناحل الاقن و "الا ثءدحل |هنامل ىلاعت هللا هجر
 دوجو هنافخ' اكرافغ:_ءالادوجول بيذعتل اءافتناقىلوال اكثدسل اهناوةكمرافك نءراةغمسالا قن

 هوقحت_بااماورهغتساولذا همدع ىلع لدي باذعل | قاقح سان الميق سوه يل ءىلاعت هللا ىلص ينل

 اهلهأو مل-ظبىرقلا ]لكلب رناكامو هريظن ةيانكسل | نم عون هنا ميلا ل_ضافلا ىثاوحىفو

 تنكاملو#:[كباذعلا اوةحّساؤاورفغتس لمهخك-او مهيذعاملاو رفغتس أول لوق ىلعةد' الا ىنعم ىزولا نيارع_سق: ىو ىست:|مهكلهأ م اوحا صأولذا مهداسف! ىلع لياد ءلالهالا ناز زنوداصم
 وهو ىتناهال وح: متن انىنمركت تسلاذااماؤ ىنتمركأو ك :يهال تنك امىأ ىنمركت تناول نيهال
 ىتن فلاب ةدافاو ىنلاديكاتل ناكربسىلهمالالا لو داي متيلالوأ لعغلابرب -عو لالا ىلع درا ومهبلعم لبق وروح سم هرمأ رفغتسملاب |ذع مدع ناب راعشا الا :نفمبولسالا رعي وةغالا لهأر ادم
 ارهو رهظي لا مهيفمهبذعم ليقول ىت> مهماقمو هما ةمنيب قرفلا رهظفرافغتسالابو هبي بيذعتلا

 ناك ري_2ةغاعتم ةراحابنا نيب مصملاددعو ىئلاديك ال ةدئازهلثم ىفماللا نا نمنييفوكلا ىأر ىلع
 قننم غلب ادصقلا ننال اضيأةغلابملا ديغي اذه ىلءو لعق. نالادصاو ىأ ل عقيل ديز ناك امىفردقملا
 دار-لاناكناتلةناف ىمانالنم غلب أ هنا * ىتمالمند رتالقالذاعاب *« هلوةىناولاةزلو لعفلا
 ةحاحالؤقم ريغشد لان اكنا وهديرقتلهحوالف بو4.لعىلاعت هللا ىأ ص هم ثم ىقسنادقعف ىنملا
 اد.ةمواقلطمىنوأ مبيفوهنمدم#ملاو رفاك لك لاصئئسا ىنناا ناب يجأ تاق# جور اهدييقتل

 ةيوجأ هذهو محلا موعىفانءالدروملا صوصو هيفةي”الالو زنو عقاولا ن ايبا تدذل | ىفد.يقتلاو

 *.ةىأهانعمهللامهبذعيالامهلاموىلاعت هلوق نال نيد. الا نيب هافانمال هنا ىدنع قى اوةدراب ةقاكتم

 لزن هنا هيك سدأو ه:هةمكحبفالاو مهقاةحة ساق مهب لح نافمهسغن أىؤباذعلا مدعهءاوقحتسا مه

 هللا ىل سهدو>و وهوه ةيدمسني_مدسيقلا لاصمسالا ىذملاا نق ناوهعفرإ ضف اك: ى>باذع مهب
 رافغم_سادارملا رسداذا عطقم هريغرعأ اذ_هوهتمأ نم مرافغةساومهرهظأن م سو هيلع ىلاعت

 دعب عقاولاو رمسالاو لتقلاو ط>ةلاك ةريسشك عاونأ هللاصتتسالا ريسغتدتملاو طقفنيفوطتسملا
 هآوةىن-عمو قال كهل_عىفدي قش اف هلة ناكامريغ عون سوه اعىلاعت هللا لس ص ه-جو را

 ىلا سد سوملك اذهورفغ:س و نهويس نم مهجال هاو وأن مؤم مينو ىأ نورفخ: سي مهوىلاعت 1

 هءلان لب واماذ ادهىلعواضيأه: الااورفك نيزلا انيذعل ل افد مع

 نهرُمغتس نم مب يقوم دعمهللا
 نع فلاح نم نسنمؤملا

 رامم_سالا قنىعقوأ

 نمؤي ناوناكولو ىأ
 تكلا نراهم و
 نسحلا نعو مويذعامل

 ةسخوشم 3 الانا

 نامهلاموىلاعتهلوقب
 رهاظلاو هّللام_مسذعيال
 قئااذاامهندب ىئانتالزا
 باذ_عىل-ع هتصخم

 تامالاو لاصتتسالا
 نم هريسغ ىلع لو-#

 عاونأو لتقلاو مسالا
 لاو لاك _هلاو ىزسخلا

 لي واّدلا اذهوىفاجنملا
 ندم ةعاجمب لاو

 نبا مم ْس رمسقملا

 رمممضلانا ءاضتقمو

 ىلاعتو هناحبس هلوق ىف
 راعغك ىلعدئاعمهبذعم

 هلو-ةىفريمضا اودكم

 نو رغغتسي مهو ىلاع'
 نامؤملا ىل_ءدئاع
 لوسرد نك ندانللا
 هلع لاتتشا ل هنا
 هللا ناكاموىأ ملسو
 نب رفاكلا بذسعيل

 نو رقغمس نونمؤملاو
 هيأ الان وكستو مهني
 هلوتنم اهحناذهىلع

 نوتموملاجرالولو ىلا
 ةداالا تانمو_مءاسنو

 اولي زول ىلاعت هلوقو
 ىلاعت م ود ل ثماذهو) هلوقب هي الا هده ىقىذاقلاهركذى ذلاىناثل ا ليواتل امأوةيك الا فرك ذمه مدت ملفالاو مالكا قأي_ب نمئنوموهعمنوم



 نملجالم فاجأ ىفبادعلاريخانومحلا عما ىلع دام ركذام هىأ(ةبأ الاولي زئوأ)

 نيذلاانب دعل نرفاكلا نمنونمؤااريعواوقرفتوأىأ اولي زتول ىلاعتو هنا>.س هلوق

مه اوتآومل أعقب 0 9 تاغم وما نمأبيق
 ل-ئه

 ل“ةلاباميلأاراذعةكم لهأن مى مهمماو رقك

ل مهنايعابىأ مه ولعت لةكعتانمومءاسنو ىأ(ةب" الانونموثمل اجرالوأو) ىلا عت هلوق ل مثمو ىأ( هلوقو) رسالاو
 لهانمهطالتخا

 ةاأطورخآث يدك اهنمو

 ممم كس صتق فئاطلاب

 ةيئثع اذاهرعن هةرعم

 | نمك اشغيفىأهرركع

 | بودوك هوركممهتهج
 ماحرالاف يذلا فع_صالدر_هملاو سول مهولتقي ةراقكل اوةيدلا

 ريعتو هيلع عساثلاو
 | مئالاو هن ركل راقكلا

 ثحللا 6 ريسص#م

 نيلاع ريغ مه داطن نا

 فودعالوا باوجوممب

 عم «يياعمالكلاةلالدل
 ناههارك الولىعملاو
 ْ تت انموموسةموماوكابت

 نيلهاج ردك ا رهطظأن يب

 هوركم كيصيف مد

 | لد اىلاعم هل قو منع

 ةاعءاشب نمهةجر هللا

 ىديالا مكهيلع لدامل

 نما,يفناانوص مم
 ١ كلذ ناكىأ نينمؤم لا

 ىف هللال دن نا لحال حرشفوهبقاعتمرورجتوراحهدعب صام لعفهرأرداهضعب فواض,أاهامقام نعم ىهو يرضاه ْ
 | مهمنمونم نمءاشي نمددجر

 7 0 ردوا :

اود ىف وءابالب باذعلا باوصا او تانزكذلا طاغ نموهو 1 ام-ممموأمبيكرشموأ
ادكهلاقو هنأردىفاسملتلا ىث

 هح-سىق

 !ءدايزاوأ مالسالل هةيفوتي
 : اهأولف) اهنإلا سلا

5 
 ص 2 | 11 1 هل 000 22 ١)

 1 0 ىفوىوالا ىلعو ىسبت | ضامل هقهيأردو نسما ىدت نادحم ةكرن) ةكم نمىا(نونمؤلملا

ودعالمفيكونونمؤللا ومهق راف نأ دعب مهي دعت نم عنمأم و ىأ(هللام_ميذعي الن امهلام 1
 نءنود_ص مهون

ايلوأن اءءايلوأ وناكامو مارحت ادجسملا
)نوم «.المهرثك أن كلو نوقتملالاهؤ

 (اذهو

لياد رهظأن مىأ(هلن اك رهظي أمنع | نه) مهيفوه ومهمع
 هممظع : و هنأش4عق ر وهم رمومله نمي 

وأءاسو لاح ر نم لاميتا لد
نا ىأمهوملعتق مهريمدنم

 مهوكلبتف مهوسود:

 مم كر ك9 تهتف

 مسوهياعلاعت هللا ىلصه دب ةكملهأ نع باذعل عفر نمركذامىلا رام اذه (ةب؟الا اولي زتول)

هنك راب وهام هيادتالام وهراعت ]سدس وأ
فاهماوم رك نيع فا نبع ل حالو اًضي!

 هذ_هقركذامم

لعت1تانمومءاستو نونموملاجرالولو حتفلاة روس ىلاعت هلوقوهواضيأةب”الاأ|
 مهقطت نامهوم

لءاشي نمهت رف هللا ل خد لعريغب ةرعم مهنم كبدص: !
 أ.يلأاباذعمهنماو رقكنذلاامنيذعل اولي زتو

 نع رقلاىورو#مب نممهجو رخ راثكلا نمنوئمؤملازيمىأ اوةرقتواو زيسماوليزت ىنعموأ|

ءانعمنالسوهيلعىلاعتمتلاىل_دونلا
لك_ثّدساو رافكلا بالصاىلءنونمولا ل زتول

 فيصولا ناب 

 ىلع نيدوجوملاريمضلاعجرعل_عحمنابسيدأو هب

ىأ اوي هنارعالا ىثناولىأ مادختسالا |
 نيمولعمنيسةميثمعاسن ولاحرباوعق ون نا ةهارك الول 

 للا

 م لالا ا و نركرشملا نطو هته نمراعو سيعمل رعمكةحلتق لي :ىطووأ

ملا نم لدي مهوثطت نأو ل_2ةلارامياأاناذ عةكمىلهأ بزعل : 5-6
 ىلعلاحرلا تلغو نا ةها ركربد-ةثبعوفر

مداعتالمدمزوهياعولدا وجةلالدآف وذ-<الول راوح وريمضلقءاسنلا ١ ىألاح (مءريغب) مهنع
 ةيقيوال'امامهانع

 ) الات انموثءا سنو نونموثم لاح رالولوىلاعت هلوقو) ريسفتل ا بتك فل صفمقنآ الا ىلعمالكلا |

اللا ف مدقماذهودحاو مالك هلدقام عماذه
 هنعمدقنأمز رذآو ىلاعت هللا هجر فنص لا هرحخأ فاو و

 سدلاوأي زتولىلاعت هلوقناو ةي.”الا هذه ننيعضومهلاتاداه شسالا نا ىلع هيد. تللد> متت ن عملا ْ

دترتلا سكعي راشاقهيفداهثئساالفمهضعبم زوجاكلوالاباو>انب ذعلو ل قاملاديكات
 هدرىلا ب

نممهباوعقوثنا ةهاركالول ههوؤرعب منيماسمةعاج راقكلا سنا ىءلازالصاخلاو هح وغابأب
 

 ةعاجالول كاحضلا نءومماعكطل 5, رافكلاائبذعل ةيدلاومرغا نمنوهرك:ام كييف !ءرمغأأ

 ةمامةمأتءاج اول. لول ههنا ةرعملا مقحلتفمهتاهمأو مهءانآ ارنطت ناهركن ماحرالاو بالصالاىف ||

ادا رمال ان ومهمم نمو. هناا تمّ نمالولوأر ماك ممأ|
 تقلا ناو عئامني_:موملادوجو ن

 الامسفامو) ةيآ (تازن) رافكلاباطاتةعم_ممدحأ بلو ةكمنم(نونمؤملارحاهاملف) عاملا ةهج ]

ولكقل اورهقل امهبعقويف(ةبل الاهشامهبدعب
ماذ_هو) ةيديدحلا نمعوجرلا نءراذع اوه

 (نيبأن

يلعىلاع' هللا ىلصهر دقة عق 2 ئأ رهظأ نهىأ
ىلص هدناكم رهظام) هل وعدهيل ١ راشأ (كهن ردنع مس وه

 

هحوتمهةلمهملا دب( باذعلا ءئردو) هلوقو (ملسوهياعىلاءت هللا :
 هزمهاببلي ةنكاسةلمهمءارو 

خسلار ثكأ اك مسوهياعىلاعت هللا لص ىنلل» ريمضوةر ودعم
 ردصمءانب هتأرداهضعب قو ة>هعملا 

 باذعل اخس: ضعب ىفو لاحوأ ف اك رهظي هانعهو فوطعمخ_سنلا باغ هنا شي رثلأ

تل مهلا لادلارسكي مسا حراشثلا ١
قه-:موهسعفدىأ ءانوئارلا نوكو

 باذعلاامءاردنو ىلاعت هلو

هلوقىل_-عءفوطعم هتأردولاق عقدي ىأ
 عقوو4_ةناكمر_هظيام نهب أ نم 

 ىذلاوهوقرعلا طخ

 ىلع

 باذعأ اريخات ىلع هد الاد الد نم رك دام

 لكل( لسوهيلعملاعتهلناىلص)

و رع وراحو ضام لف هنا ىلع هنآ دان هرباكألا ضعي طخ عقو (هتأردو) هير دنعدحأ
 هناباوصلاو فيص#: هنارهاظااو هر عقد ىأر

)هناحيسمعف داهرهظ.امزمبأ نمو ىأءانوزمهوءارلا نوكسوةلههملالادلا مسكي
 با ذعلا



 ىلءافطعنوكلار حن (هءانصأنوكمث) نيملاعلل ةجر ش هيهنالم,دهدوجو همركل نمضٌلاهدوجو ىأ(هنوك سدس ةكملهأ نع

مافإةغل امللم>ةممه رهظأ اظةلفمه راو>ف و موتني ىأ(مه رهظأن سب هلعب) مدقت ف
 ةخ_سنىقاك هلل ىأ( موبذعم خمةكمتللةا

 (مهفويسمبرفركشو مهابا هتبلغو)رهقلابطيلستلا سف“ _ .ىفا ملل ددبأو مهاراهلوسو طيلستب ىأ (مماع مؤ طيلستب)

 مسوهيلعىلاعت هلا ىلصهّللالوسر اهل عج ىأ ةح .ودقملا فاكل ادد
 الخاتم وا ناجل 3

 اعن هربا ىلصمد و> وىأ( هل وك بوب ةكم لهأن ع)هنث اكمىلع
 هدعب هناك َك وك م( ابمق ١ وهيلعىل

 | اهلعجامأو ىذ رلاىجخا رتال ىهوأ ةدملارخ ارايتءاندعبلاوةلواط:مةدممهةكمىلاراشأ مث (مهرهظأ نيب

هعمةماقالا ىدعكمه رهظأ نب 0 رهاظ ريغفلومالب تيقعتلل
 حمشب مسييت ١ رهط نيب ل زان وهلا م

 مهرهظأو مهرهظنيبوديك الن اندئاز نونلاو فلالا ةعاجلاةورساك:الو سرافنيالاو نونلا
 مويراظتسالا ليدس عمه اسوهيلعملاعتمتلا ىلصهنماقا نا مالكلا ىف هلادا ٌةدئاوو مهب ىنععاهلك

كد ارو ارهظوهمادقمممارهظن اىنعملاناكو مهلادانسالاو
 م هلصأ 0 -ههيدناحنمنوناكمهن "ا

 وأةزعلاب هريس: ةدياهملاو حابصملا ىف كةغللا لهأر ثك أهيلهام اذه ةماقالا ىاطم ىف لمعتسا ىتحرثك
 هكمتااملق) نيفعضتسملالاحوةغللبسانمريغنطملا نمرهظأر هظا | نالر وهظااوةميغلا مد»و

 مهتيلغ ومريلعنيذم هوملاطمل سدي كم راقك ىأ(هللا مهبذع) مهمعىلاعت هللا ىذرةباععلا نهىأ ) مهنم

 مهوناك متءلغلد,مهميلغتلوقن نر هاظلا سدلو ىنءملار وهلا اريمضلا كيك هيف سلو( مهارا

 ىعو م-ماقر ىلع ةك احاهلعج ىف اكل اديدشتب كح (مهفوي-سمهيفك>و) هيل |تفئليامولثمو

 م-م5ف رصخل ا ومهلتك نهنيذك مدممه رهقىفمهلعجىأ ةقيطأت ر معصمعا
 رييعتل |سسن الانأك أذلو

رمسضنا (مهل اومأو مهرايدو م-هضرأ مهثروأو )ول قةيلغل ا
 هع ارزالدعياممديفءانالا «ضرالات

 تالوقنارثاسودوقنلاو ماعنالاو عاملا نمكلذادعاعلاومالاو ةسيفسلا نكاسملا راندلاواهو فو

 ىاطمىلعلا ومالا ىل_هكت ناب لقاك ص اخ ىلع ماع فطءابيق سلو رهاط ىفطعل اور اخمىدهف

 فطاهيفانههرريبعتلاو ركذاميفةقيقحراصروهشم زاك ثرالاكلمّلاوةزايحلا نع ريبعتلاوك لعام

 ىلاعت هنلاةجر ةفينح ورأهيل !بهذإك ةونعتحتفةكمنا ىلادش :رامهمالاك قودبارقلانم مهتدبامل

 مهوتاك اداصت >نابنوك ىف أن الهنا ليقامو حارشل | ضعب هعبت و ىا لا ناهريل اهيمزحاكر وهلاو

ر ناهرمأ انا م ةودع اهضعيواحاص حافاهضعبنا عل اثلوقاهمقو ةلهحوالا
 ركذا:هدرطت_ساهلبا هج

 رعامكمظعالاانماما دن ءةونعةكم عت نا عميمصلاو ةونعلاو حاصلار ايبتعاباهتاحو تف ليصفمتو ةكمريخ

 ناك امومبيةتنأو مذ عيل هللا ناكامواهسدارماودهعالةي؟الافيرعت ( رخآل.واتاضب آةيالافو)

 مهبذعالو مبيقتنأورافكلا بدع الشان اءاصعقداسلا ل هوألاونو رفغت د مهو مه ذعم هللا

 |الارافكلالةميغلا رئامضفهللانو رفغت_س مييفنيعجأم_ميلعىلاعتهتلا ناوضرةاصعلا ةيقب واضنأ

 نيريمضلا لعجرخ ” الا لب والاب دارملان ا ىلا حارشلا ضءب ب هذاذلو نو رفغاس ريمصو مهريمض

 هرامخاو مهرفك نماورفغتساواواتولرافكلا رذعمهّللا ناكام ىأ ةيل احةل_لاو رافكلل نيريخالا

 م-بذعمهلنا ناك امىأ مس نممهتي رذ ن هوم «نا نمهللا لع قب سامملا ةراشاوهوأ ىربطلا

 مهثدوأو) ارساواعطقو

 مهعرازىأ (مهضرأ

 مهتويبىأ (مهراندو)
 مهلت أهو مهنوصحو

 مهدقن ىأ (مهاومأو)
 ىورمبيشاومومهئاثأو
 هيلعىلاعت هللا ىلصدهنا

 مهراةعل عج بسو

 هيف ماكتف نب حامل
 علنا مهللاةفراصنالا
 لاقهنا ىورو ككزاذم
 5 انلانانوضرتاما مذ

 ىلالاومالاءنوعجرب
 نوعجرت ناو مهدالب
 ميلهأىلا هللا لوس 1

 ىلاعتهللاىذررعلاقو
 تسجلكس ماما هنع

 هللا ىل-دلاقف ردن مون

 اماال - وهءلعىلا »ب

 ةمعط ىلهذ_ه تلءح

 ة-كمنان جرصاذهو

 مامال اهيلعوةونع شح

 نور ثكالاوةفينحوأ

 مامالا نعورلعأ ١ لهأن م

 تحدقا ها ىفاشلا

 زي ناك 2 * نم داحاص

 اهعدن واهرود ةراحا مهللا كنا رقغمهئاعد ف م-ةطوقىلاةراشاوهوأ جاجا هراتخاو رفغتس و نمؤيفج رخيس نم مهو

 رت 0 هر لل تاب الا نماهرم_غىلاوأ قياسلا ل واثل ىلا ةراشااضيأ هاوةو ةيطع نء اهرامخاوم_ةاناما هللا هل عد
 نكل عابر نمل تعاناا 75 وامتدلافل ىنملانانمرماكتاليوانأ,مفو لقاك هيف وةلوؤ  .(|باذعتشلاو ايثدلا ف لاصتتمالا ىتملان | نمرءاكتالبوانابسقو لستاك هع ةعاسسالا هز

 ىأن اكول ناري دة, لاحم عضوم ىف ن ورشة مهو نوكي نأ لمح هر اغكلا ىلا ناعجار نيريمضلا ناوهو (خآلد ءاناضأ)
 نمو. هناهللا لع ىبسنممىلاةراشان وكي نأو ىربطلا هرامخاو ممم عقو ول مهرفك نمرامهتساو ةبوت لاح مهو مهبذعمهنلا ناكأمو

 مهئاعدفمهوقىلاةراشانوكينأو جاحْزلاهراتدخاوهبنموث.و هللا رفغتسفحج رخم نم مخمو مهبدعمهللا ناكامو ىأ مبرر ذوأ مهنم

 يذلا الا ليواتلا نأ نميفاحنملاهررحامرهظالاو ىكدلا هر رقاكايندلا باذع نم مهلاناما ةيطعنب لاق هللا هلعفمهللا كنا رغغ



 انثدحإ هلوقوهو هرهبنيل ثي دا نم ىفاقلادنسا|1ن.ةموثملا لع نادئاعاعم نير يملا نا ىلع ىنبمةب”الاهذهىف ىذاقلاهركذ
 همدعو فرصل [( نوري- نبال ضةلاونأ انثدحإ) قءسأك ةركس نبا انوا اوهو(هباعقءارقبهللاهجرىلءونأ دءهشلاىذاقلا

 هارت مده ور احلا دمع نب !"لراءماوعو(ىقريصلا) عيحصلا ىلع :ريغصلان( نيسح ا وأو)و رذمدقتدقو رشلادضري#لا نمنولعؤ
 ىلءوبأ اذثدحإ) قيسدقوءا رديدش وهلم همءاح مضد(ةرحلا حج و زنا ىل_«. وأانن دحإ) امها لكن يس اونأو لضفلا ونأىأ(الاق)
 ةسنواولاو مملاجّتقب (ىزورملا بوركت نيدجا ني دهان دحإ ةيسنءايق .ك.نوذلانوكسوةل«عملانمسلا مسكد هنأمدقت (ىجنسلا
 نايقسامتدح) ن:سلا باص ىذم هرتلا ىأ( ظواحلا ىسعوأ انثدحإ ىبسإك ىذم هربا م عماج ىوأ رسايءااونأوه وو رعمىلا

 حارا نبا ىأ (عيكو نبا
 اا ا هاد قنص ن ما ا قول ا 2 0 بلطمو هيبأ نهىورت

 نءؤملاوأب اد_لل عفاداقلطمنينمونلار افختساو لسو هيل عىلاعت هللا ىلص هناي >ن أ نم تيد نعم ىذمرتلاهئعو دان زنمأ

 باذ_ءنمب مضي نينمؤملا يذعيل هللا ناكام ىأ ني_:مونا نيئاغلا ريهضفا رغم مادام بدعبال

 نيد رافكلاى ذع ملاذا نكلولوالا اهلي وأ" ىلعةي الاون ورفغتس مهو ىىتنأو مهأبق نم

 ةوعدلاةمأ اهيدارملا قت "الا ثددحلا ىئةمالاو سقي رقلل نامأ ابي ؤىلوالا قرط! ان نونمؤمملاق نيسسلا
 ةركسنبا(ىلاعتهلل' هجر لعوب دمهشل ىضاقلا ان د->) ةباحالا ةمأتاليوأتلا ضع. ف ناك ناو

 قودص خيش هحام نيا 9

 ءوهقاروب ىلا هنأالا
 ملكت هيلع لءةدناك

 : 2 تام عج ربإ_هكلذىف

 ونأانت دح) لاو اورلاءوجو نموهري-غو عامسلابالىأ (هسياعقءارقن) هنجرت تمل: دقو انفال 5

 .|اوبأ ل صالا ناك ن اهربل لاق( ىقريصل انيسحلاوءأو)اضيأ هيلع مالاك.لا مدقت(نو زيخ نبا لمضفلا
 هل عةودقو مدقت كرام ادع نير اباوهوباوصا اوهوريخص:لان نيس ةرطل اف ححضصق نسم ا

 ه.اءهشلواضأن سك اونأ همسك و ةمايقل اف سوهملعىلاعت هزل ىلص هل ضقت ىلصةلوأ ناضد أ كذ

 مك (ريسك نيااندح)

 نوكسو مم حدقو نو

1 
 رفعج نيد نيد>اولا دمع نيدجاوه (ةرحا جور ني ىل_عب وأ اني د>الاق) مامههاكت بةكفدحا ىقوكلا ىفادمحلا نأ ١

 (ىحنلا ىلعوي أ نمد ) لاقءاهلاروءارلا دي دشت و ةلمهملاءاملا مضي ةرحلاوهسواع ماكل مدق:دقو ىو ريهللا د_.عدمسأو

 4 اوةفكاسا ان وذلاوةامهملا نيا سكي ىجنسلا طيضوهياعمااكلا مدقتدق ود# نب نس ا ةور-ءنب ماسه نع

 عماج ىوار هناوهتدسن ىلعوه لع مااك- امدقت (ىز ورملا بو.« نيدهماندحإ) لاو ةمب_سنلاءابو

 هسياعمالكلا مدقتو ثلا بحاص ىذمرتلا مامالاوه(ظفاحلا سعوا نثدسحإ) لاو هنعىذ رتل
 ىهزلا هفعض نميوهونازيملاؤةج رثداو ؤوكلا حارحلا نيدو بأ ( عك و نينايفسانت دح) لاق

 ءاردرخآو لاو نو ةلاب( ريغ نياانث دح) لات نلا قهنعىور وني#:ءامونيعب رأو عبسةنس فوت
 ة:سقوقوكلا|ىناد ملا ث دل اريك نيهللا د عنب نجرلا دمع وأد :وهوريغصتل |ةغمصب هل مهم

 دجاوهنب اهتعو شعالاو

 هلجرخ!ة>> نيعم نياو
 عد راةذستام ةعاجلا
 نع“ ةاموزسثالثو

 نبا ميهاربا نيل وعهسا
 نب مهاربا نيل يدم سانع) حصالاو هوني امونيثالثوعب رأةنسل قو ةثاموزيعستو عسب رأ || دغو ميجا مسكي (رحاهم
 رمشدوب أ هنأ ىف اسم 2! لو_ةونيهداتلا عت نمىل- وهو خلا ضعب نهطةسرحا هم نياو( رسام مهالومىدسالا مشدوبأ

 هيبأن عىورن ىرصبلا

 هل رخا ف يعض مانغ نبا

 هةوسأو ةّقث ىرصت حصالوالاو فسو نب ةدابعوه ليقود معسنا ليقوةقت ىدنكل ا!نادثع ونبأ وهوةل>ومديدشتو هلوهم

 لالي و ديعسو فس وبوهللا دعه وب هنعوريبزلاو ىلع نعو هينأن عىورب (ىسوم ىلا نبا ةفوكلا ىذاقوه ةصاعهمسا نا حعااو

 سق نيهللاد_ه.عىرعشالا ىءومونأوهو (ه.بأنع)ةعالا هجرخا ةامو ع.درأه نسف ونءالمخلان مناك و هللا دبع ني ديرب هلوقحو

 نيدامع نع فيعص رحاها ة' وهو مقمني مها ربانياهناسدر قتلا قورتأك مهو هناي ةىدسالا

 ه5 ىذلا وةدامعهمسأ لق 93 ىكج ىدتك وهوودح وملادب دشن وةلمهملا نيعل ا تشب فس و

 خدةدرب وهلا دمع نير ماع( ى مومىلانباةدرب ىف أن ع) ةءاورلا لومقمةقثوهولوالارجح نءاو ىرملا

 روه-ملا ىناععلا ىرع_الا ىسومىا (هيببأ نع هلوةىلعةئامو عد راةه_سقؤت ةةيوهوةدحوملا ا

 0اس حمم

 وبأهونب هنعىورام,ثعىلاعت هللا ىدررمعل ةفوكلاوةريصملاريمأو لو هيل عىلاعت هللا ىلص ىذلل ندعو ديب زريمأ ستقف مضد أس نبأ

 هجارخاب ىدمرتل ادرفناانهفاؤملاهحرخاىذلا ثيدحلاو عادلا هلج رخآنيعدرأو عدرأ ةنس ون ةجهبق اذم ىمومو مهارن او راكي

 هللا ير سابعنء ا نء متاح ىنأنياءاورهناهدوقي هيسبتنا ثددحلا ف ف عض ليعمساو سي رغلاةوريسغتلا ىف هركذةةسلا نمي نم
 ' 1 اض:اؤوةومعفعمزرا ىذر ةريرهىنأ ن عمون خلا و: واذوقومام مع



 وهوةرعدلاة مآل مت وة" الا رهاظوهوتاحالا ةمأ لهتحب ( ىتمالنينامأ ىلع هللا لزنأ لس وهيلعىلاعتهللا ىلصهنلالورلاقلاق)
 (نو رفغتس مهو مهبذعمهللا ناكامو) مهموغىفةرهاظةنمالا:ذهو مههفتنأومهبذعيلهللاناكامو)ةنمالا ةجرلا مومعل متالملا

 ىأ(رافغتسالا كيف سك رت)رارقلارادىلارادكالارادن متاقثناىأ(تيضماذاف) هلوق ديوب ومهصوصن# هالة مالا هذهو

 | نيعيرأو ع.برأة نس ةفوكلاروأ ةكع فوت نيمك-ملا دحأ ثراحلا ليقو سدق نب هّللا دب عنب ماعهمسأو
 رعشه-يلعودلو هنالدو,سقل نهيلابةفورعم لاول مقل ىلال مقل رعشاىلا هتدسنو ةثامو نيسجنو نمنثاوأ
 وهو.ءانءافوقومم-.معهللا ىذرةرن ره ىلأو سا عنب ا نع متاح ىلأن ياهجرخأ ثيدسحلا اًذهو
 ىأ (ىلءىلاءتهللالزنأ إو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاةلاق) رظن هيفو فيعصض بيرغثيدح
 نم ىتهأن مأهللانا ىلع لدي امىلعلديامام ريف نيش ىأ (ىتمالزيناما) ىلع دينآر قبملا جوأ
 (نورفختسمهومهبذعمهّللا ناكامو مهيفتن اومهبذعيل هللا ناكامو) ىلا عت هاوقامهوأ هببٍباذعلا
 همادارملان ال الذل ل متحم ثيدحلا اذ_هاذك واميفوأر افك. !اوأ نينمولا فنعم" الا نا مد ةندق
 مالكو صخاارهاظونيزموللهب الا ل ومش ثدد-حلا ىضتةمنامل.ةافر م ىلع ةداحالاوةوعدلا

 ىتيرطلاو صنااةلالدبإ غب ينمو لالاحنابامدب عم نا الاراقك-ل ىف نيتي" الا نأ نيرسفملا

 ىلعوأ دحد يفت ةرفكمأ |ىلع ثيدحلا لجو كلا موعام مم لع اسوهيلع ىلاعتهللا ىلصهناوىلو الا

 مسوهياع ىلا عت هللا ىلص هن امح ةدممهيفهنوكل ةمالا لع ةي"الا ؤريمضلا دوءزوح ث.دحت ا رهاظ

 ىأ (تيضماذاف) فلك :هبرطضمءالك فاك: عونب كلا عيف نيرئاكوأ نيذ هماوناكء اوس
 اذاىأ( رافغتسالا) ملكستملاءانصضب ىدعب تفاخ ىأ مهيفةياور ىفج( كيف تكرت)ةرخ" الل تلترا
 ةرفغملاءفاعدلاوه راقغتسالاوالامة<>اوأامز>باذعلا كب ل-هومتك رتاذاؤرخ"الا نامالا _كمق قب تم
 ىلاةراشاباطخالةمرغلا نمتاهغتلا هيف كف ةءاوز ىلعو مالسالا لي ةوةالصل اهىدارملا ليقو فورعملا
 مهبذعمن ودالوأمهذعيل هل ودهحو ملعب 4 و م5هن 11 هئافمسان ود رافغتمالاب مهمع سد دعتل |ءاهد انا

 كاهن ينمو !ةيقب لرتو مل-_سوهيلعهللا ىيصهجورخدعي اهزجعو ةكعةي "الاردص لوزا بسائمودو

 نمرعأ1 ىعملا ب سحتلثامع ونهيق ىأ سب رقى عمه:مضئاوحتب قاعدمهنم(هنم وحنو) رظن هيفو دق

 رافكلا ىتىتاذلا عي ىأ(نيملاعللةجرالا كانا سرأاموىلاعت هلوق) باذعلاريخاتب رافكلا ةجر
 باذعو خسملاو مسالا نءمهنمأو مهداعمو مهشاعمر ومأق مهفاعسا ومهحالصالناويحلاو داهلاو

 هللالو-دلاق) -وهماع ىلاعت هزلا ىلص هتكربب كلذ لكو ةقلاسل اممالا,لزنامم كلذريغو نافذا

 نوذاةكام لك نم هباحتالاناما سو هياعمل عت هللا ىلص هنوك ( لاحت ال ناماانا سو هيلع ىلا عت هلا ىلص
 هلوق تةاحردنما ذهن وكي نا جشروىت "الا لي ةبىلاعتهّنلا همر فنصملا هاكح ام معأو هو ىطق رما
 لوسر عميرغملااخيلص لاقه:عىلاعتهّللا ىذر ىسومىفأ نع سمهاور ثددحلا ادهو لقاك ه]ه::الوو

 لوس راانلقا: وه مم زاملا ةؤانيلع يرش ءاشعلا لص: ىتحانساج ولاناق مث لس و هءاع ىلاعت هللا ىلص هللا

 ناكوءام.يل اىلاهسأر عفرو ماسح لاق ءاشعل | ٌكعمىلصن ىتح سادفانلق م كعميرغملا اميلصولا
 تيهذاذاو ىلاحالةنمااناودعو:امءامسلا قأت م هذاذاةءامسللةنمأ موجما |لاةئاهعفرباماريثك
 هجر فضملاهرك ذاق نودع ودام ىمأى أ اد أ تم هذاذاف ىتمالةنما ىنادتأو نودع وامىادصأ تأ

 نءلاصةثسالا باذع عفدل ا عابو
 هلو_: هديؤنو راقكلا

 اذهنمىأ(هنموفو)
 هلوق) ىنءماؤفثيدحلا
 لا "كانو امو لاعت
 ثعداع نال(ني طاعللة جر

 مداع سال بدس هن

 مهثاعمحالصا بجومو
 ة-جر هنوكو مهداعمو

 مهداسق لهأو راقكدال

 هل ن-ههنمّممأ

 ةلاصتنسالا ا رهو عكار
 هيلعلات)م_هدالبىف

 ناماانأمالسلاو ةالصلا
 ةنما انا هل ىو( ىنادال

 ثددحو هو ىنادكال

 نعوم هآو ره رك

 6-5 أن عةدرب نب كيعس

 انيلد لاو يدوم ىلأ

 هللالو_سر عم نرغملا

 سوه ءلعىلاعتهللا ىلد

 ىد انساحول اناق مث

 جرد ءاشعلا هعم ىلصت

 انلئازهمل زامل اقئانيلع

 ماسحأوأ تدجأ لا“ من

 ىلا ه-سأر عقرف لاق
 اماريثك ناكوءاما

 ءامسلا ىلاد_سأر عقرب
 ءامسالة نما م وحنلالاقو

 نأ موجنلا تدهذاذاف

 ىذلا ثيدحلا ىفوةنما ثيدحل اا ذه ظْمل ىف و ىفاجنملا لاق نود ءوبام ىتمأو ىلا < [ىتأت بهذ ذاؤ ىادتتالةنماانأو وام
 نامالاو نمالاو ملاوةزمهلا مضب ةنمالاذا ىنبلا برق عم ىنعملاب ىذاقلا ل قنوأل وقأث يدل اىفناتياورامهاعلو زن اما ىذاقلاهركذ
 مودتلا باهذي دارأ لت وهيلع ىلاعت هللا ىلص هل علو اذه س ومال ىفام ىلع امهد>ّئقب هنارهاظلاو ىفا>:ا ءرك ذام ىلع دحاو ىنعم
 ضرالا ريغ ضرالا ل د_تمويىلاعت لان ماهل دبثواهراطقثادعوتامءامسلا نا تابوت رثتنا بك اوكملا اذاوىلاعت هل وقلاهراثتنا
 ع دسبلاروهظ نم هرمهربخأام نود عوبامهتما نامت بود ديرالاو نقلا نمهرمهرذن أم نو دعورأم هراضت أن اينابو تاومسلاو



 جرفاوءار“ الا فالثخاو

 بي رةتومورلاةباغو
 امم كلذ ريغؤ ةبعكلا
 نمدنالام قبوهرثك أعقو
 اناما هنوكب وهعو-قو
 (حدبلا نمريق)ءاحصال
 بكترانممهنمنكيملف
 تن دح هد اهش ةعلدب

 ميما مودنلاك ىلا أ
 ليقو) ميدنها - دنا

 (نّتهلاو ف التخخالا نم
 هيقامهيقوىحدلالاق
 اعىفكلا انمزلب نكمل
 مممدرو اصب مهتدب ىرحج
 ةحي تاليواتيادابتجا

 ىلددع نا رحا بدصلل

 هتاصاو ءداتبتحا

 هدابتجا ىلعرسأئ طخللو
 نخل ١ 0-5 ا ةداهشد

 دس.تجا اذاكاحللنا
 اذاو نارساهل_ةباصاف
 رحأ هل_ةاطخ 5 دهتحا

 هيفام هيف وى-مم'ادحا 9

 ىرحام مهند ىرحام نال
 ىلص هتئيغدعيالا مهم

 مهتعلسو هيلعىلاعتهّللا
 ممم نامالا عافت راو

 ناما هلوق ىعم سأ د

 نمنها مهنا ىلاتال

 مه راعا رش آىلا ةندقلا

 مق هنوك ةدعدوقةم لو

 تيمذ اذاو لاو اذلو

 نودع ونام ىاضأ نأ

 ضنز

 ناو نامالا ىنءعردصمتاختفبةنما نالونءلاسمةياور ىهوأ !مةياورل ةقفاومةياور ىلاعتهّلل
 ناكهنعىلاعتهّللا ىذردوعسمنيالو!لوالادارماوةباهنلا قات ةمدخك ظذالا ىنععنيمالاعجدر و
 هنا -ءانهنمو بابللا ىقهاوراكرافغتسالا ب ورح اهفرافغّتسالاو مهلاناما ل_سوهيلعىلاعت هّللأ ىلص
 موحنلا باهذي دارا اواض:ألمت>|ناوتافتااالف ترحاهقباسلا تدضمىنءمنوك ناز وكت
 اذا هلوقىروكذملااهليد تواهراطفن اءامسلاهد_عوةأمو ترثتنا بكاوكلا اذاوةداه-ث اهراثتنا
 موجنلاك لسوهيلعىلاعت هللا لص هءاعصأ ن | ىلاءامياو ليثعوشو ضرالال ديت مويو ترطفتا ءامسلا
 نممهرذنأام ةمالاهيدوعوملاوهدعبةدرلاو تملا منع ىلاعت هللا ىذر راد أهىد_ءوأأمو ةمالاىق
 الم قيوهرثك ناك امكلذري_غوةنيدملاوهكمسيرذومورلاةبلغو حرفلاو فال ةخالاو عدبلا
 ايحمادأم ل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص هنافريخلا لهأ ب اهذدعب مشل ارو هظ ىلع ةلالدهيفو هنوك كش
 م-ممعهللاىضر ةباحصلا مصعضرقن|املمث ىالتخالا عقومد_«.وفالتخاالو كلذ نم وش عقيم
 هللا لد هنايح ىف ناك امروك دانامالا ل يةموجنلاباهذدنعءامسلاك را ونالا ياهذإ ملا اىوق

 عج ) عدبلا نمليق) يظن همق واطخ دقق هءاعهلجنخى ال كمه دو مك هن روم وهنام>قال لس وهيلع

 ىلاعت هلبا ىلص هلوقهمهوأكةدودرع اهلك ت سلواطاينةساالو اكترصال رمدأ | نمملءن ملام ىهو ةعدب

 مارحوهام اهنفاولك ماكحالاابيفىردتاولاةءاهعغلا نافراغلا ىف ةلالض لك و ةلالضةعدب لك لسودياع

 سايالاعيسو:وةسمامعلا ريمك_:؟ هو ركموهاماممولوالا رصعلا3 نك ملى اةسايسلا ١ ونأك

 مزان ىلا مالكا ل_عقئاتدك بجاوو هاما مو ةمعطالا صعب ثادحاكح امموهامأهنمو هلي وطتو

 نيااهمأسقا قوم ءادقوتاطاررلاو سرادملا ثاد_>اكبس>:سموهاموءاوعالا ل هأوةرفكلا اهب

 فالةخالا نمل يقو)ةملسمريغرومأه.ةناكنا وهل ةمدباب ف ف نصا 1ناثتكوهوىلخادملا ىقجاحلا

 | ليلدري غنم ماك اوءاهقفلاوءاملعلا مل اتوهو فآل_ لا لمشدامفالتخالايدارملا (نتفلاو
 امإ وج ولاب رمأ لك ةقرةحدف رغم مس .وهيلعىلاعت هللا ىلص هن امحىف عقب ملاةلطمكلذناك ناوهنل ووعم

 ىلص ىغلا نان هةحرحصلا ثد داحالا ىثد 2 وأك ءو ه.لعىلاعت هللا ىلص هدنع عق وىذلا الث الا

 هللا ىدررعلاقن ىدعي نمهينولضتالاباةك كل بتكاةاودب ىنودْا هطرع فلاقلسو هيلعىلاءتدّنلا
 لاقفىدل عزانتلا ىننبالىعاوجرخا لاقخسانلا طغلف هللا باتكان يسحر جبيل لجرلان ا هنع ىلاعت
 ىلاعت هللا بص هللا ل وسر باّدك نيبوانشدب لاحامةدزرلا لك هيزرلا اممعىلاعت هللا ىذر ساءع نبا
 لاقو بادكءاارش [كلذن أو ىتايسوه_:عملاءتهلبا ىد ر رع ىلعةضفا رلاهب :ثانفاذوق لم وهيلع

 قخال هضفارلا ىلعدرلا باك ىفة رميت نيالاقو مالسالا ف عقو فالتا لوأو هلحنلاو لاملا بحاص
 نا سو هيلعىلاعت هللا ىلصلاقدق وو ريغل تدي لامدملع و هل ضق نمت هنعىلاعت هللا ىذ درعنا

 ىلاعت هللا ىذر ةشئاع ن ءنيحيحصلا ىفةلصةمتءاحدقباةك.!!اذهةصقورمعف ثدحم ىتمأىف نكي
 نا فاخأ ىلا اباتك بنك [ىح كاخأو كلابأىلىعداهدمىفام لاق لسو هيلعىلاعت هللا ىلصهنا اهنع
 هنعهللا ىذرر عىلعهءئشادقو ركبانأالا نو:مؤملاوهللا ناو ةفال#ا,ىلوأ انا لئالوةلونم:هىنحت»
 ضرملا ضارعا نءنيمودعمريغمال.لاوةالعلا مهيلعءأ.دئالاوالمأ ضرملاٌةدث ن مناك لهاذهدلوق
 هللا ىد رس ادع نءا لوقاماوك كل |مؤربالب اّمكل| نامل ءورج ههنا مزح ملو رحها لاقو لجرلأابرمع اذلو

 ىلاعت هللا مرك ىلعةفال_خهنا مهو نمو كش نم ىتح ىفةيزرهنعل ثا نالفملا ةيزرلااههنعىلاعت
 ىبتناهدنعهيفامقةحّلهك رتاذلف سى ةكولوهدح+ مهنمءىحةءاج نورضالاولاضوهفههجو
 فالتخالاد:ء مهم عىلاعتهللاىذرةءاحصااواض؛ألواموهو تدش ملةجر ىتمأ ف الّتخا ثيدحو
 قلو لةىنبشيالامىلا فالخلا ىدوبدقولاح لك ىلع ىلوأ قاقنالاو عئافولا كلارا ف نود

 نا



 اصلي

 4 0 مده 1 هتالخ 0 0

 مم>نأو نارحأهل:بادأودبتجاوك احلا ك> -اذال وق. :لسو يلع هللا ىلص هلأ لوسر عمس هن هنأ

 موةلاةفثد دحتااذهلب قاما فلا معلا باك قى ةربأ ادع نما لاق درس أ هذ اطخأ متدهتجا و

 ل ماا مالاهأ ع عقرب نأ: .بحوهيلعدحأرحوأل الاطذ#لا نالاطخأ نمرح بال

 اهاطخ نءىتمالهللاز :واحت سو هءاعىلاعت هبا ىل-ص هلو ةبوَد 0 مدا ةاضقلاهنعىلاعت هبا ىدوةديرب

 رهاظاادحاوارأرحوثب نورخ [لاقوهوك و( هن متاطخأ امرق ِ حانج كيلع سل )ىلاعت هلوقو اناس

 ىذلا قا هتدارالج ب امتاودحأ هيرعوتا ١لندلا ىفأ طخلا نالاط# ا ىلعالر- وثب ىيفاشلا لاقو ثيدحلا

 رايت+الا اهانءعهلصأوةنثف ةع.جنتفلاونيلوقلا نيب عمجفيطا ىنعهوهو ى 5300 ..عسو :أطخأ

 هياعىلاعثهللاىلص دعب ىرحام لك ودادترالاو بورح اهدا را وهي ريتامو تئاصملا لع تقتلطاف

 هللا بص لوسرلامهضعب لاق) رهاظ هاد .-: الو يف هلوخدو ةجرتلاهتبسانمو ماعو هفةءاحصلا نيب لو

 هدوحووأ نامالا سفن قد ررشلا هنأذق (ة ةارهتخستمادامو ٌساعام مظعالانامالاو هلسو هياعىلاعت

 ريشا ١ك نيكر طلاب :رعمل هريغالنامالاوهق عفرلاو عفدلابهوركم لك نمنامألسو هل عىلاعت هللاىلص

 ءاقيباهؤاعي ورماعرسق ا ذل وراق" 52 ةهىااهمةيرطهم دسو (مهيق تنأو) ىلاعت هلوقديلا

 هعرم *؛ءاقد ,نال سوهيلعملا 03 : هلل | لص لوس رالوأن اما الريمضلا (قاب وهث) اهاثءلمعلاواهعوت

 ناك اموز ىلات هلوقد-لاريشإك هثاقب ة]ريمدل همسءأنقب لد رث د رد 8 ىتايااكمظعالان امالاز وكم ؟هثأةمك

 نب رقاكلاو نم: هال نامأ لو هيلعىلاعتهّللاىل هنأ ىلع ىنبماذهو (نورفغت_سمهومهيذعمدهللا

 90 وليك روهل ولولا ل :وط ءمهن ا اود ردصمُةق ةرط نشل ىفامو مظعأ ناكاذلو 0

 هنيباكقايهنامأو لوسرلاوةخ_سلا تمادن ا ىأ هل بةام ىلع ةفوطعمطرشلا ةل وة يطرمش ةيناثلا لعج
 ناو تطاتغاراءتعابادرغمرظتناف سلا ضعب ىو (نتالاوءالدلا اورتن اهعتاستشا نان

 سانااص رد واهب لمعي مىأ: راعت بالا ىلعتك رثلو علا ةغم هب تي .مأىع هواماع م-اناك

 لد أ ,وءابلا عرفي ءالبلا 94 ة_عاسلا طارع ذأ نم هنانك امال رغلا الكلذ كييف لغات

 ةيفاعلاووه- ءلاقلاعتدتالاسرغاك ١ اًضعيمهضعب سانلاةيراعنتفلاورطلاو نوعاطلاكئاصالا

 ومتيلرسوريغ نودمظعالانامالا ماةماسُتاو رامغتسالا ن وك ىفو ىفاسملتلا هلافاك نيفدارتماسمأو
 ىلعهتلالدلا_:هاذهركذاعا (ةيآ الا ىنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللاناىلاعتهللالاقو) همسك ل

 (ىلاعت هللانانأ) الدو قع! يابلا ةالصلا قال صمم مالاكلا قايسسو هرومأ هللا وتو هناشم اظع
 ىجارتلل# (هتكئالمةالصب مث 4 لع هنالصب بو هيلعملاعت هللأ ىلص 4 دن لضف)هريغ نع لدفوأ رهظأ

 دحأ ارايسخاىلا5 راشاهيفو لوق(باتكسلا كلذ)ىلاعت هلوقق و لصف[ كهيصقم لعكى رك ذلا وأ ح درلا

 هقطعي رورم ردصمرعأ (هدابع :رعأو ) مغني ةكثالماو هللهنأ (نول_صب) هلوةفريمضلا ىف نيل اوقلا

 فلك: هنالدن ءرد_صملانأرب دق" ل ضف ىلءال ن اهرمل اهحت مك نابا ىلع فوطعم ىل«ذوأ هتالص 31

 ةعل رمسلا عورفب نو. طاخراقك | نأ ىلءءاني مءالاوأ نوغاكس مانو ملا هدامعيدارملاو عادربغن <

 كلام نبا عسج نرش ءىلعدي زثوربدك عوج هلو دمع عجدأبعو و,ىقايسيدنل اوأبوجوللرمالانوكو

 0 رعش اهلا هبادج ر

 ل -.عول_عوأدوسعم دباعا ©« دعا ودبع عجل يبعدأبع

 دمزناتمشناددماوادمعلا ل اذك « امن[ نادمع ونادبعلاذك
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 ىصلوسرلامهضعبلاق)

 .وهمأع ىلاعت هللا

 ْىل 0

 هيأكأ ناك ناو هريغال

 اموشاعام) اناماانسأ

 ةرمح.سملا (ةياس ماد

 ةداتئأ(ةناإ هلةدامعملا

 فصنلاب ىقوودوح وم

 اهواز ةيطرشامو مادرمخ

 جم ةىأ(فاروهف) هلوق

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 قهمك_>ءاقيلا كح قاب

 (هانستتيمأ اذاف) ه* 11

 تك وتدنو وتمدعمىأ

 لعوأاه-ملمعلو
 ءالبا|ارظتناف) اهفالخ
 انماعباطلا (نتفلاو

 ءالءإااورظان اوة+س

 ىأنتفلاوءالبلارظانيف
 نئفلاو ةيو.ندلان حلا
 اذا ىتدملا لدق و ةيشدلا

 اهلهأتوعهتنستثممأ ||“

 نئفااوءالرلا او رظاناف

 سانأ ثدد_>ليادب

 اطازتنا علا ضرتيال
 نكلوسانلا نم هعْرتْش

 هام_اعل اصب هضم

 ملوأل ماع بيرلاذا ىتح
 سانلادختال اع

 رغب اوتنافالاهجءاسؤر
 لاقو) اولْضأ واوا ضلع
 بكيدلموهنناناىلاعت هللا

 (ةيآالاىتلا لعنوا در

 الع مالكل ١ صعب مد:

 هدابعرمأو )امي ركتايناث ىأ(هتكئالم ةالي مث اهيظعتالوأ ىأ (هيلع هتالصو مسوي هىلاعت



 ىلءامطعةفاضالاور ل ايهدامعمأو ةخسن ىفواميا”اوماسو هيل ءاولصاونمآ نيذلاا ميأاي ىلا“ ' هلوقب تك (هيلعمل فااوئالصلاب

 مالسلااولوةينابوأةالصلاثيددح ىفدروام ىلع لاده#ل 1ىلعود © ىلع لص مهللاا اولوةن نااقاات كله بقاع م ار أ هتالدم
 مغرثيدحتر ؟ ذاملك هلا هيلعم السل او هالصأ ابوحو لعل د.كلذو دهشنلا ثيدحى اك هتاكرب وهللا ةجرو ىنلااهسأٌك يله

 اىردلا ف اهتوكلالالقتاهركيواربت ىنو كا مريغ لعةالصلا زوو هللاءدع :اقراذلا لق ىلع لصي لقول: ترك هل را
 ليقوال ل جاب رعنأك ن أو !دوزهد © لوق.نأهرك همن هوماللاو 1000 ةالصلا مهيلغءايد الاركذإ ارادك

 يي يي 0 5526
 لاقةاش ,ا كك أ ضعب هد اعداز دازوا| 0 0 ماسلا, دارملا
 ناديع نو د.عذمءاياعأ 3-0 دمءدبعأادو.عدمع عوج - ) 2 ان) هرماوال
 ناديع دادعادمع 6 ةددع © أمهدموادوعمو ىدنع دب : هل 0 اقلطم

 ناديعلا نودينعودنأوم 8 م 24 دامع ةهد_عاد_ مع )م (مدآ ىبكأ( همو ءاعد هلا مد 1
 هياعيلاءتهّللاىل_صدلةامهانعمليصُفت ىام ددسو سو كا تا لص (هياعمب 0! ةلاوهالدلاب) ||." معدعأ ىداذا تيدح
 ىلاعت هلوقا كت ؟المودنناة الصد رك قهوكر اشنمغمؤملا "راهم اع ليقدقو ريغ ل عضل كاذب سو ا تبديلف ماعطىتا
 نمايمىلءنولصب هتكئالموهتلاناتد دحك ريثك هل ثم ثددحلا ىفوهتك_ئالمو مياعىلصي ىزلاوه 5 ها
 انتكرشأالاريخن ممثلا لا طعأ ام هللا لوسر أب ر 5 , ونألاقتلز :الىلوالادِ " الا نأ كذدقو فوغصلا 010 حرشف عقوو
 هللا لص هلضفر هظىلوالادعب هذهلوزت :ناك اذاوةن< الاهذهتلزنف ريا اذه فانك رمش كلاافهيفأ| 2 هسا ةكناللا نم
 هريبكىو ةيمسالاو نايديك | لا عمابي قمح -ارعربغ ن كا ا هلوقل مالا وهو

 نعو صاص“ حالا ارهظف مهتودهقحقىددجتئلارا راره ”سالا ىلع لدن عراضملا اي أو ا ذام عر مح 0 0 نو رمغمسل و
 مالصواهر كذرخامأ مهيلعىلاعت هنالصل هي عبتلا قد رطب نينمؤملا ىلع ة'ةالملاةالصنا زال امال 00 انآ 8

 ىلع لدي هنافنالفو نالف لخدب ليقاذا مكه ريغ ىلع هلل ضقت ىلوالاةئ" الا ىف ةلاصالا قب رطيهيلغإ | ؟ ا 0
 ىأىفسيترتال, علا قاطلواولا نأ ءاعدروأو نال_خديزال_ةونالف فال لوالاميد-#: صرالافنانورقغتسو

 قلاطخا 8 رادلاتلخد نامل وحلم ربغل لاق نمىلاعت هللاد .رةفي:-ىفأل وقامأو تناك نينك رلا صو صخ هيدي رأ ماع
 : -2 5 ٠|*

 ناكل هب ثيحرادلاتاخدن اةد->اوو ةدحاو قااطتن أف الخ ةدحاو قت ةدحاووةدحاو 25 ال ذا نيئمؤملا
 ملةقيقحلوالازحنولو هو هعوقودنعزح:ملاكط رمش ب ىلعملا نال لب ب تبدد ٠ ربللو اولا نأى ءاينممسداق الان رداكللرافغتسالا

 تخال_ءاد ا | سلو هل **ىقنيباكن أ :لاكحىفناكف هرخآ ىف ىتعملا ةرقخمل 0 مزاتسم ا دوجولهرخ ؟ىلع ف قون مالاكلاردص نال ط رشلاوخأ اذأام الخ مك زجناكراصاذا اذكف ىئاثلا عقب م بلط دصق
 ىحتدلالاقو تكف

 ةحضاوتلالدزيسمتلا كلذ لدمهعو ©نمهيلعةال_صلاب زيما هنا لاقي 1 2+ :اًملادر”الا نيبطاخمل

 ةداخنونم ااا منيبطالا ناله رمخأت وأل والا مدقمب : اك انز بحأوم ولا بحاك بيق ه>.حرت ىلع

 صوص كو 6 كالا ىلص ىننلا نافماز-تلاقام لوتلا لوقأ 00 ىآ ا رقب

 ىلا عت هنالاعسو الالقةسازوديف هلوسروهللان مامأم هرسارءاهققل ا هبحرص (مانمالالةنسا هيلعمالصلاب

 هيلعةالصلاناعمءأشن مهيط»ا نأ هلك سوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنااق>هالصلاو لعشي اعلاسال

 هلاوامل هل" اممامالا» رك ذىذلا لاثملاوةجرلا ناطمهريسغىلعةال_صااو هب صوصخم مظعتو ة هجر

 صوضخ مأ ذل هرم أو ىلا عت هله _فف بيطملا تقى هريسظ:ماكواولا نما ذهسدلو 4 عب ةقينحوأ

 ىعدتسا ءاميقمريعس ىأ

 ماهاوةعافشنم ةرفغملا
 هب رقملا بام.الادادعأو

 هللا فكلذوةءاطلاىلا
 ثيحو رقاكلاو نمؤملا متي

 ىلاعتهّللا ىلص هءصخ

 ىجسلاةيدارملاو مسوهيلع
 هب ىهونا ىح-الا ةجرلا نمدارملاوة هب ءسجةصاخ ةجروأ ةميظءعةجر ىأ(ةحرىلاعت هللان هون: قيل اميق

 ةكربلان م(نوكرام)» ان «٠«ىأ(نولصي لمتو) ىلامثوهناح. .سبرلا قد ىف بحل ةلاةةروه ىلا اهانعمةلاح >:_سال ماع :الاةداراو
 هعابتأو هب لهأو هتافصو هتاذ فةكرملاب هن وعدن نوك رام: ى: :ءهنأ رهاظااو ىحدلا» ذي لعهيودناز 0 76 اريحا رك

 هيا أ ىأ( !ءنيح ملسودم ل عىل اععت هلأ ىبص ىنلاقرفدقو) فنصملا لاوةك رب اوال كل | نمب هرهاظ ةرباغملات ناك ثيحو هتمأن م

 0 6 هاربا ىلعتسكراباكد ل [ىبعود م ىلعلرايو مهاربال آىلعو مهاربا لع تي اص اكد ل [ىلءودجم ىلءىل< مهلا اولو ةلا.ةف كيل عءىلصن فيكف كيل ءىلهننأانرمأدق ثي دحىف(ةكربلاوةالصلا ظفل نيب هيلعةالصاا)
 محرك ذنسو)هوحنو محرتلا | ماج نمىتلاهدراولا طاقلالا عسي .ج ىلهثدأ هي .اعزونش 2 رام هلو, داربنأ رهظالاو



 هلال او عورقلانمةل لا شه ىاءتماموةياقك وأن يعص رثوهل هو ةنسوأ ص رذوه لهىأ (هيلعئالملا

 مو زان ايبل دكوثلا ماسلا, ن ينمو ص[خو هللا نمر ونهنربسصب قنا ةزب زحل نم كذامل ةحاعالف هن حتفوءاقلا مضي( كر وق

 فرصنم : هماعنالو هلمهراق:ةاولالضا | نم مهنا سو ه.اعىلاعت هللا ىلص هنال+ ة-ىفةمالا نم مظعتلا ةياعر
 ليقو ةمس هلو 8 39 مهنيذلارشلاريغ هلاهدن#مواهممىلاعتههلا همصعىتلا صئئاقنلا نم ماسنلادارملاومهريغنمرثكأ
 ليلج ماماوه فرصنم 0 سد /نواضر رعت اميظعا لست ىأمظعتلانب وشو ديك امل اهدصالو مهعون نم

 امالكو 0 هت ن“ سعت فعمل مم ههف تدقالا| دكا راها تت لةالملا اودقالا نهد 0 ىلستك اليل

 ذاب رعلا نانريغصةللوأ ىد:هىدنهىفاولات كه« يفةدئازاما فاك ل افراف ىععروفو ىف رعهنأ ليقف وهوا ودل عروو || نا وعيش فاكو لح ساوث اداووتمومشساب ( وفايز اقع ةلالسي مداظموراوعنو | -.د) نمسح مالو هول قتلها سراة ووفد
 اديهثتامو ىناهمصأ
 تيه علا
 ىلا ل نو ةئامعب رأو

 نيالاقاهبنقدوروراسن
 باج سراقغلا دع

 رئافعجروفةغللافتباثلاو برعلا نم ع.سلرافىب_عير وفن ادر وافاك مسالارخآ اوقحلأ اورْهد
 عونممهياةبختلا حرش ىفو كنر لاخروءاولاوسارتلا نول ىدعيهناةيسرافل اًغالا ؤىذلاو ىظلا ىنعع
 ةمجحعلا طرشنال فرصلا :ءةلعاذ_هسلوليق ةيسراغلا قريغصت ةادافاكلا نال فرصلا نم

 نولاةكاملعالا ب رعلاهلمعهسالنا طرشلاااكلذك سلو هلامعةسا ل بقةيمجعلا امل عهنوك
 هومحعوهوربغاذا ىل رعلا ظفللا لوقأ «ايمحعأ ف اككلا قوحاب ساني الف ىلرعروف ليق و يقام ىلع
 ىقهنافّكب ابك فرصلا نماعونمامحعاريص: هنارهاظلافاماعالا لمعتس لو مهتاودا نمةادا قاحناب

 ةربعالو ما ىفأر عش فاعونملمعتسادقوةروك ذملا مهتدعاةىلعفاكلاب رغصف نأ ىنعمباباب لصالا
 كيابلوطملا نءديقحلا لضافلا ىثاوح ىؤفولوطملا ىثاوح ضءبىاك كهاك هلعجالوهيفددرتلاب
 م-هوءانبلاو ىسهتنانوكسلا ىلع ىنممليقو فرمدلا نم عونممر وه-ٌكلارعاشلادمصلاد_هعدلاو

 عونممهنارهاظلاو ةححصلا خلاق هلأ طيضي فور صموهى الا ناهرباا ىئاو>ىفو هيدتعيال

 ىراجالىذلارحملاو للا مامالا ىناهمصالا نس#لا نب د_عوهو ةمجعلاو ةيملعلل فرصأ | نم

 صضعينا)هدنءءاعدلا

 رسق ىأ (لوات ءاملعلا
 مالسلاهيلع ه] وق)

 قىيعور-5 تاعح و

 ىلءىأ(اذه ىلعمالصلا

 هالص ف ىأ ) ىنعملا اذه

 ا ىلعدللا هلزعىلا تدأت ارظانم هت رح ونيدلا ىف ن>ةمادقودئاز عرووةلالج عمامالكوالوصأو اوكواهقف

 هالصلابىأ(كلذب ةمالا امبنفقدوروراسن ىلا ل-ةنوةثاهعب راو تسةنسةن رغنمداعاملقد رطا اىفاديه_-كاموهسهتامو

 ىلا) ةخسسن ىف اكهماع كلل اهلك. ناىلاىسمتنا ىفاسمل د !لاق ه1 1| فا وهوهاعدلاهد_:ءباح-س ورازب هربقو

 نا معاو(ةمايقلام وب ||| تدنو فنصملا طخهياع ىذلا لدالا ف تدش لةمايقلام وىلا# الاهلوتىلا ىحدقو هاوتوةظقيلا

 ملانهىلاى>د_ةوهلوق ||| هناةبخنلا ىلع في رشىأن يلايكللا ىثاوح فو ىستنا ىفزعلا سابعلا ىلأن عىو رملا ل_سالا ف
 وهىذلالصالا فؤتدشي اماعمسعلا ىف لعج و ريغصتلل مهدنع فاكلا| نالراؤريغ هرب وقهانعمو فرمصنمريغ رغصم ىءراق

 ىداقلا فلولا م6 محفتلا نا ىلع ]دي وهو ليق هتداعوهاكىمجعلا نمهدعي ملوهلاعروف ظعل ناس ومال افنكلا

 ىورملا ل صالا ق تدثو | ىلاعت هللا مهجرءاملعل اضصعء.نا) رظن هيفو رمت عمريغ مخفت هنا ليقاذلو ةيملعلا دعب ىفاكسلا لاخداب

 مثىرغلا سايعلا فأن ع [ ايندنهىلاسم>ثيد_كلاو( اذ هىلع:الصلا ىف ىنيعةرقتاعجو مالسلاوةالصل | هياع هاوقلوأت
 :ىجيسمالك ثددحلا ىنءمو ثالث ظفل تام |ىئوةالصلاىف ىيعةرق تاعج وتيطلاوءاسنلاثال"
 وكرلاتاذ ةيءرشا !ةالصلا هنا فورعملاوءاعدلاءانهذالصلا مسفءاملعلا صعب نأ هدو كقلاو
 ىلاعت هللا ىل_صىنلا ىلعهّللاةالصؤىأ) رارسالا فشكو فراعملاوتاحانملا ن ماهي قا دوجسلاو

 هركذوةنآ الا قر وكذملاةال_صلا ىلا ةراشا كلذ (ةمارقلا مولا كلذ. ةمالا هرمأو هتكئال هو لسو هيلع
 زو و مالابهقلع اه ىلاوهخ_.:مدعلو هثهأ ماودي ةهايقلام وىلاههاودوءاعدلاوأروك ذملا,هلي واتل
 اهانعمةما ةلادارلاو هر الاقفيلكتا |مدعل رذاهايغاسك اوعزانكلا ىلع لبقاميوههقلعت

 (عاعد هلا:هوةكئالملانمةال_صااو) مال. !!ودالصلا هماعهماقع ى رمل ام ىلع ابن رثك وةجرل ادد ىلع

 رورعسلا ىنععةرقلان العا
 رقلانماهلصأوة>رفلاو

 هللارقألاةيدربلا ىعع

 همعمدهزباذ ري ىأهنيع

 ةدران حرقا 4-عمدنال

 مث ةراحْنزملا ةعمدو

 اهرهظأو لاوقالارثكأ
 الةيعرشلاةالهلااها

 ىلاعت هنناءاش نادعب مالأكلا ىت ايسوردصلا ب شو فر اعملا ف ثكوةاممانملا نمابيف (لافش ع: )



 (نيملكتملا ل صعب رد 9

 ىف) نيرسفملا نمىأ

 (صعيوك فورحري فت

 هس ادهو هللاء افك

 هته صعو هلسسأتو

 نال رش الم و

 ما (ىفاكنم فاكلا

 يور ل
 هسدنل ىلاعت هللادي افك

 مالا د ةالصلاهملع

 ارد

 قامو امهنعىل اعتهللا ىضر ساءعنءانعربتشا ىذلاو هوءاعدانمو رافغتساةكئالملا نمقخس: فو

 هقيقحت قام_سةكئاللابهصيصتو رافغمسالا ىعمو هاعدام ماى نأك رتشمامهو قامسةخسنل هذه

 ىعم(ليقو) م ظعتوءانتوأآ طلو ماعن ا (ةجرهللا نمو) ليتك نوقلكملامدآونبأنم ةلوق نهدارملاو

 ةادلاوريثكلا ريم اوومنلااةكربلاو هلاهوبلطي ةكالم اوةكرملا هلا يطعن ىأ (نوكرابب نوصي )

 زود وءارلا فيقخ" :(قرذ)دت(و) هلوقيراشأو ف شكلا ىفهققحاكع ءاملاةكربنموأريعدلا لرب نم

 ىنلا) لصق وزيمىأىفلا رقلا هلاوإك ماسج الابد ثملاو ىف املا صتخ ىنقخملا نا لل ةن)نااهديدشت

 ةالصلا ظفلنس) م-همعءىلاعتهتلا ىفرهءاككأم االاددغتب ) هنيح مل سو هيلعياعت هللا لد

 لصمهلل | اولوق مل وهيلعىلاعت هللا لص لاف ىلصن كيكف كيلع ل ننأان هرم دق ثيدح ىف (ةك ريلاو

 نيملاعلا قمها ربالآ ىلعو ميهاربا ىلع تكراب دهم لآ ىلعو دهم ىلع راب ودهملآ ىلعود 2# ىلع

 نارهاظلاو تك راب و تيلص لاقفرخآ ثي دح ىف ةرخ ؟ الا ىلعا مهدحأ طع ثيدحوأديمشدل. جّكنا
 هريسقت قاننال موهفملاس بح مندي ةرباغملا نا ىف ف الولوقلا اذه ىلع ضارتءاىلاةراش الوالاهدارع

 ب 3 ولا نم(هيلعةالصا | ك-ركذ سو) زهقت :ىلأمس وكلذل_دالا ناك ناود.لعةفطع وهن

 دبباثلادارملاو(نيدلاموعىلا اريثك اه 0ك ملسو هدا عىل عتهتلا ىلص) ةخس قوكلذريغو ةيقيكلاو

 قىقل: .ةوةدارريغةياغلات هلدحأ لك عوضخوأ هيلععاز لاوأ هينا مأروهظا ةمارقلا مويىلاىأ

 ريسفت ىف هلوقىل أدب نع رمسقملا ىأ( نيملكتملا ضءب ركذو) صدالاوتا اوهسلا "المهلوقك ةرمكلل

 امكمالكلا ءبنيمسُتملاهيدار 1| سلو نيماكتملاب وأ رك ذب قاعتمرو رحغاورا#لاو (صعيهك فرح
 ََ .اقكلا نمل_ةيملوىفاك- 1 1 رحىأ(فاكنمفاكلانا) اةههئرساتم مدعل ليق

 راع سوهيلع ىلاعت هزلا ىلص يحتل هيلة .افكىأ) هلوقب هريسفتل تبساذملا هنأ عممدعي اهيفلاقأك

 ىذلا فاك ن هامأو اهملاةراشالاو زمرلا قد رطىلعةءاكلا ن مف ركع امم ؟|هناقيارط- صان مولكال

 ا ءاىلاةراشاهناىلا لمه هنا نمليقامو همفصى هىااذ راكان رتل ارح

 ىذلاون ,ارقلا ىف عةوامالا: :راشالادارأهناوأ لوالاءاقكالايدا رملاو هو وو ىدافلانمءاهلال-ه»

 رطملا نم هر نم مالك | هلوقأ د روام جه ىلءرك ذفهتلا ىلا ةقدلا ةمسنىفاثلا فو هللا ءالوالا هيف

 حم رغوهو هأىعادال_ةاكت ةفصلا رام“ عاب م .الاىلاراثالا نالسف والا ام بازيلا تحت فووق

 امأو ىلصا اهئامسأ نمسلذاى * الاهيلعدت الكفو[ قا نمداصل اق ارراشاَو هى اداصلاى

 ةقص نم عل مهم و كرا :ىذلاوهوحنوهللامهكيفكيسف ىلاعت هلوةنعةلعغفىفاثلا

 هناك ريب ” ىبس# اهئايدأ نهم ءانالوأ رك ذانكهلا و اةلطمالهراهةلعت رابتءاباهنا ولاعقالا تاقص نم

 قايشا م.قلوقنملاهنامدعبا 2 ا ار رحمهو د داعل هركذا ةهرسفاه عأ ًاواهمهأ هنالدعدقت هحولانأس و

 ريدمو لصفلا هل دقعام ضع مهنالو ىداتمهناال و هيلعىلاعت هللا ىلص ىذ ال هانعمت أمت ادارملا ناو

 هلوقيراشأهبلاو هللا كيسح ىنلا| ريأاب كاع هلوقك هاوساعهل فاك هنأ: :ءلاوفاك نمفاكااف

 فو رح اوه ر وهظاىفام لا نعّسكسو ملسوهيلعملاعتهلا ىلصه يت :اد_:مة:اكهتناةد ءاقكىأ

 مسالا ل وأن م نود نأآف رح اى طرتخ-_كد ب الووه داك اهمسا ى دا نمالةةمشمتاغص ن مكعْزرمرم

 لو ةذىأ رلابلاةدالهإ_ثهوامْمعىلاعن هللا ىذر سامع نبا ن ع ري_تاقتلا ضعي :قىكو رماد هو

 مب ركن مفاك- ا|نكت :مل ملواهام_سمري_غىلع] دنالفور<لاناف ضشالاد هناحارمشلا صعب

 ١ تكا نءهنااهدعا رخألاوقأ فورملاهذ_هىفو فا شكلا ىفائكريساغتلا عدبنمادهو ريسكوأ

 ركن مدسعيهنابجعلاو رظنهبفنآر ةلاوأ ر زل امس البت هلئاالا هلع. الىذلا

 م



 صاخلا هدب هديعبدارملاو هلهتب افك تاما ىقةغلامم ىنذلاراكت الهماهقتسا و(هدبع فاكب هللا سدا )ىلاعتو هنا-.سهللاىأ(لاق)

 نممهصاوخوأ هدابععيجدارماوأس نجالةفاّضالاو لك الادرفلاه.دارااوأ ةميد>ثةفاضالاو ١ .ههماعىلاعتدلا| [ظدكع ولو

 0 ا ىلاعت هللا ىصوهو علا ظفابدابع اسك اوةْزجةءارقدرصنم وهئايلوأوهئاسنأ

 ةراشا فاكلا ف ليقو تحسس بس سس
 ماعنالا ىفىفاكلا هنأىلا ندر ديواهت# وأ ةمالاهدهةدا نايباهنا ليقو هلءامسأ اهنايالوة لن انهام
 مانالا مومعلماقتنالاو || 4“ 0 صعيهكب ىميلا»دبعباصأد قع اطنوأ ناطلس ف اخنمنااهنمناو:# اةويحىفاك
 ىللاةراشافاكلاليقو 05 ظقلرركيو لفل اةروسسفن ارش ماهرصتخ أدب عمد ىزشلاو
 70 ىللع_:كلادنا 0 نات قلل لا يار لاقدرمشن ماي ةوق»ملا هعياصأ نماعيدأ هرم لك

 بصنااماقاو)ةجرلا || 000  .نزتدسلال وا ودياس لا تاو يسرا ل
 هيبنل هللا ةءادهىأ(ه1 ولك! ءاننقتم اده -. ' 5 0 0 01 دابعل انموريخول اذا هناىعلاوءريغ هتياده) عفروتو | لي لمن ادهم اوووي علال ينك ال فيك داع ني نادر

 ل يي ا ل
 لاش ناحل نكد || - اك فاكلازر تم :هنأ ل ةامادكو ل والا
 1 ىلص لو سرللو هللهدوع ليتك ممضل او أن ودب هدد ان ةخسنىفو سوهيل هللا ىل صلوسرلل هلق وهل ىأ يح هلم | يل فير ضلا وولف سوال(« مصنب لاو اعل لق مدي ياو بى لبق كي هيام | طنب الصلو لك ال ندا( ينتساا عتاد ورا هش قاتلا ىأىداهنم ءاملاو كل ا 0 0 : يم ب فال
 كارم ىلا هقطاب كلدب ىلعهرصنو ةكثالالاو تازحءملاوةلدالاب وهثادعأ ىلع ةناءالاوةب وقئلا ديب اّدلاو إ_وهسيلعىلاعتهللا
 هلاسرلا غيت ىلاوأهنيد ل هلوثام هّللاءامس[ىفتار1هنابهجوو ىف ىفام.معىلاعتهّنلا ىدر سابعا نعورن ل بابللا قوهئادعأ
 2 رلا 1 رمههاناو | مهونيينماهابلوتلأو مكح نمءايلا ناوهلقندقوالو أن وكي نا مزانالزع رلا فرحنا تماعدقوءا
 لاقهلدد يي اثءادلاو) | ناىد:ءومانأ:ةتاضالاوهيفدهاشالفهن.هيبتابوطمتاومسلاو ىلاعت هاوقامأو هتلامسأ سدأ هنال
 ًكاوقىأ(هرصنبكدباو ند كاظفح ىأ(سانلا ن«كمصعب هللاو ىلاعتهللالاق هله تمص ءنيسعلاو)هرك ذةيشالاق اذه

 كئاد_عأ ىلع هنرمصتل مسوهياع ىلاعت هللا ىلص ءاناكدةوداعيملا اخالن مدعووهو هاذا نمت ختعو مهركدو مهذيك

 ءايلا لاقين اىلوالاو || نيبنمبونذلا نعهظفحملاةينالا ىعمنابلوقلأو سرها نافاوذ صا مها تلزئامل  قسرعا
 دريلاعت هلوقىلاةراشا تاقناق د: ريسملا داز ىو تاي سار اهتعانوص لو هيا ءىلا عت هللا لص ناكن او ف اك: سانل ار ثاس

 ءاعاوأ مهيد ق وف هللا لا تلق هاذأ ىف عاوبو هي عابر تريسك وهن .ءج -ش لوو ءوهءاع ىلاعت هللا ىلص هلةمصعلاناومّصض منك

 رسعدعب ةحئاارمس ىلا امد_عب تلرن هن ”الاهذهوأ ىذالا ضراوءنءالرسالاو لاا نع لسوء ماع ىلاعت هللا ىلص مصع امنا

 ةطوسملاهديىلاوأ ةنحلا هي الاهذهنا ىلعاني اذه لوقأن ايبديزم ها قاب وديدحلا حرشلا ىف اك لزنامرخ آنهةدئاملا نال هءاعىرح

 ةمالاءذه ىنىلعةجرلاب | باتكوهو هصئاصخىف ىرضيخلا مامالا يتق ةءاحن رك ذورو ثمل اوهوةرجحلادعب ةمصعلاو ةيزدم
 ةيعبتهعادا ىلعوةلاص| || «ءاعىلاعتهّللا لص هيلع باور كدملا نا

 هرك ذامهياعدرنال_8 | ءذه نوكوةنيدملاباذهنوكي فيك هةمصعلا.هدعومّللا نارهيلعاولدّتساوهرخ آىلاهرهألوأ نم ملسو
 سحاصن ا نمىفاحتملا هناهنعىلاءث هللا ىذ ررباح نع هرعسغت ىف متاح ىلأنباهاورامهدرب روش ناو هنال ثححهيفةدئ.هعي'الا

 هذهنادارأن الوقلاذه نم مدع: هللاو لرن ى>هؤاكي نهبلاطوبأهعم شعب جرخاذا ناك مل سوه_ملعملاسعتهللا ىلص

 ثعدد نم ىلا ةجاحال ىمصعد هللا نامعاب وهيا ءىلاعت هللا ىلص ل اهؤدعم ثعم ل سهذف سائلا
 لئاوأ نمد !فورح

 مدق:امىلعرداصملا هذه
 ا هدم اه نءنزيح عا | قورمالا لو ىق ةكع تارنةي”الا نا ىلءنالدي ناش. دحلان اذهو سنالاو نلا

 ىلعد رعلاراصتقا نم اا 021 اا او وا يا

 ياا ال تع ا يس ا حل ل ل لل <
 نمتدخأ فرحا اهنادارأن او أبيع ءايلااعاوءانالةزمهءءانناله_لع صغش دياتلا ظل نانة_هاك-!!نهفرحلوأ

 0 ىان_صلا سايقلا نعج راخلوقو_هفا مي ءوأةلكسا|ءافارتمفرح لك ناك ءاوسرداصملاهذ_ه

 ميداعملاوالسعو زعلاةءرهجو رس هلا سماع ةراشثاوأ (ساينلا نمك مصعب هللاو ىلا عن هللا
 رود اتادب



 ةراشثا ليقوملاعتو
 لوقو نآرقلابزاجعإلل
 لبتو ,هنب|ذامسال ةراشأ
 نايب ليقو هلوسر»|مسال
 ةلجو ةدمغاةمالاودك

 نات امو ةنس نود رات كلك

 ناو فالآ ةعبرأو
 ةثامعستفر ركمملا طقسأ

 نالبرةالاوهو ةثالثو
 ىلا عت هليا ىلص ىدنلا

 فلالا ىف ث عب سو هيل
 نيرفعج ىوروةعبالا
 ىذاقلا دحاوأا دع
 لوسر ناهعقرباش دح

 هيلع كانت للا ل22
 تنسحأ نالاتإسو

 مايأن م موياهؤانقبق ىتمأ
 فصخقت ءاسأ ن اوةرخ"الا
 ةئامجت كلذو مو
 هللا لص ىلا نأ ىورو
 لاق سو هيلع ىلاعت
 ةئس قالا ةفيساء:ذلا
 وهوافلااهرخآىفت شعب

 افوةوم ىورو فرعص

 هللا ىذر سا ءعنء|نع

 مايأ ةعيسايندلا |هّمع

 ةنس فاهم موي لك
 ىل_د هللالوسر ثعبو
 ىف سو هياعلاعت هللا

 ىلءلديو اهنممويرخآ

 هما عىل اعت هللا ىلص هلود

 ةعاسلاوانأت ثعب ملسو
 ىط_سولا ىعل نينا

 ىلع نءدرودقوةراسسا او

 هللا مرك بلاط ىنأن با
 ىلاعت هللا ىضر ىلع دنع صعي نونا لمح .5 سيعف ارك هغأ هئاقد قلوق: ناكمناةهحو

 ةليآلا ىتسرك ىباصأ نما اصالجر تيل لاقي تاذهّتلال وسر قرأت لادا هناا هنعىلاعت هللا ىذر
 كف .رحال ت دج صاقو نأ نب دعسان[ لاقا ذه نم مس وهيلعملاعتهّلا ىلصلا ةقحالسلات رو ص اةغوددا

 ىلص هنااهنع ىلاعتهّنلا ىذرةشئاعن ءىذمرتلا ىورو هطيطغعمس ىت> سو هيلعىلاعت هللا ىلص مانق
 اوفمصناسانلا هيأ ارم لاقفهسأرةبقلا نمحيرخافةياالا هذهتازن ىتدس رح ناك ملسو هيلعمتلا
 ملودانسالا سيح لاوو كردتسملا احناهاور سي رغ ثدد>وهو ىدمرتلا لاوهللا ىمصعل 5 ىع

 ناىلع لدباذ_هوىلاعت هلباهجر مسمهرجشحا اذلو تاعباتم هاناالا فيعضوهن ههدنس قوهاحرخك

 ىلا عت هللا ىل_صهعم نك: ىهوةدهاشم ن عتريخأ اهنعىلاعت هللا ذرة ثئاعن ال ةنددملاب ناكك إذ
 ةنيدملابةي"الالورنريخ ان مزتلن انكل ىلوأ عيدعل ا ىفاموتامادرلا نيد علا ىلا جاتحي ةكع سب و4_لع

 نم وهلهفوا.دارملااما وني مهلا معد رمشُدلام وعقالخادناكه يا ءراكنالا بو> ونا ىعدنو
 ةنيدملاىلارحاهىتحف وخلا وعزل قهراعت [هسرك ناكذلوالاهنامهمالكر هاظو معأوأ لدقلا

 اهديطت تارئاعغاوةب”الاهذهربغ نمكلذ معي ناكهناىعدنانأ عمةمصعلا هرآهيلع هللا لرناو لانقلاب مأو

 مهديك نمهنمأو هئادعأن مدمضعهللانا لعب |سوهيلع ىلاعت هزلا ىلصناك اذاتأةناف « هرطاخم
 هتيعابر ترسك هلابامو عوردلا سبل. و سر<ناك هلاباموةكم نم يرخ اذاراغلاب ند خا هلاباغمهرشو
 ملسوهيلع ىلاعت هللا لص هءاودّمَيِل هتمالاعي رش” كلذ ناك تلق هب ةي* الا لورندعب هوو ههجو سدو
 ىلاعت هللا ىضر قددصلا ىلعافوخراغل اىفهؤاغتخاف ةقيطلا كح كلذ فنا عمدصث اصخ نمسا اميف
 مهظيلو هرطاخحلامييطت هيركبانأ عاف نزعتالهبحاصل لو ةيذا ىلاعت هاوق هيلع لدي اك هسفن ىلءالهنع
 مهياعبارتل ارثنوهنوددرب رافك- اوهجورخك ملءءدايزل جات كالو هدناو هريغ هنمل«ءامتازرجعملا نم هل

 نءىلع فوخللهساركد اوةنمه-يلعدحالنوكيالن اديرافهموق صعب ةيا# هنا نظا ارهاط جرخولو

 :ل-:ءنارهظيوءادعالا هريلةماللا سدلو متنامأو هبات أ ىلع .دامةعاراهظاو لهأ نم هلع

 هتجشو !سو هيلع هلنأ ىلص هتيعارررسك امأوهللا معن ان دع ارققمهنارافكلا ضعب نظااحالسو دع

 هلبا ىل_ص ىلا ل عش ظعبادمدحأب نيمو بدصن هناهللا ءللدعلا نمهءلعهللاو رطفاملانا 5

 ةالصلا مييلعءايبنالا ةمصعوهتميصعموتياستو هلورحأ لص. كلذ ىف مهاكراش هلسوه.لعىلاعت
 ناف قايساكبونذلا باك-:رانعهنودىناثلاورك ذاع سانلا نمهظفحامهدحأ ن اينعماخمال لاو
 خ- شلات تاق مل-_سوهيلعىلاعتهّللا ىلصىنتاارتغدحالىفاثلا ىنءملا[ةمدعل ا تاطزوح لهتلق
 لاسن ىفاشلاوكلاملوةلزوك لةفاهيفءاهقفلا فلتخا باسعلا حرش ىقىمثيحلا رجح نبا ىدلاو
 ثيد_ح ىفوتاذكسلاو تاك ر لا ىئفةمدعلاكإةسارحلاب زحف ىلذاشا|لاقو ةمصعلا يلاسعت هللا
 هلاقام قلاوهتلاحتسال عنةعليقو ناطيشلا نم ىنوصعا مهللا دج هللا لخد نمل قيل ىناسنلاهجرخأ
 ماةملاوث-هنالعنممالاوحالا عج ىف لئاذرلاو ىداعملا عمج نعىقوتلادصقن ا هنا نرخ أ ضءعب
 قرظن هيو ى.هتناهبسابالاذهفءوسلالاعفا نمنصحّتلاو ناطيشلا نم ظفحتلادصةناو ةومنلا
 قالطالاة لاح ىف مالك لا ىبسولاو هاههاحوعساوكلذ] هل ةندعب مساق نبا انخيشتسأ رمهقالطالا ةلاح
 لاق هناماكة فود ' اشم مالك وزئا#!هحولا هلامت<اوروذ> ال هنيعت مدعلز اوكا ىدنع هحئملاوأ

 اذهوتافصلاهذهب م.ةلاوأر ومالا: ذهب مسقلاو أ رومالاهذه نعرابخالا دارملا ليق (ىنلا ىلع نولصي
 لماتفهتحت لئاطال مياستلا بجاوريغهنا نم لق اةض##لامتحاالو تحل ىلع سل هلاثمأوريسفتلا

 لاقو)
 كلذوو ءاه وفاك نم صعي ا تنمض# ىتلاهثاوسأ عيمحىلاعن ”وهيا>.سدلل|ءألثدب رنا مة و |هتلمكىلاهتدلل امس هنف



 رضا

 ريف مخ لاو دا اه العا ارهاظت(هيلو ىأءالوموههّللا نافهسءلعار هاظن ناوى اعتهّنبالاقو)

 ة-ثئاعوأ مالا لعامنعملا هت هللا ىدر نينهؤملاامأةصقحو ة_ثئاعل باطل اوارصانُي وانواع

 مأوأع اسنلاةريغةدشوأ هلاءاشقأ“ نمد قاف أ مهنعرلا تدلل طوني شمؤلا 1و

 ني_:موثااحلاصو ليريجو) ىلاعت هلوقب م ةلاهأ رقاىأهب الاه نع هللاو هئيعن ن 2 مدع نافةقمن

 ىأرصخ ا ديفي رْيمْصل او نيكر طلاب رعت ورصانلاو نيعم الواو ىلولاو 0

 5 ر-طااسيطت رهاظلا ىل_عءانب هلأ ريغ ىل_عد مدعبال ناك نا وهدعد كذام وهاوسةعمةح هلىلومال

 وهوأ هياعفطعا_ممنبأم وهنعربج :ريهظوأ دسم لد هريجو فرشلاو لضفللاراهظاوهملقل انيمطتو

 دا اولاككلذىل م 44 ةاقن الوكذ نمل عك هدرؤأ و ريهظ ءريخأ دحيم زلم وزال هللا ا

 هاوقىفاكهريغودحاولل عقيدة اليعف نالوأالفط مكجر كي ىلاعت هاوةىفالفطك عج مسا هنال

 لدا ةادقو ريهظوأ نمنموثااوأهالوم ىلع فقولا كلذ ىلءبترثي و ب ريمابىل سدا لذاوعلا نا
 3 7” هلوز: تدسو هئيوأر هاظتلاو رصتلاةراشاكلذولوالاهحولاو ءارغلان مةءاجايتمدحا|و

 لدرانا 1 تع دبابح ون قام عىلاعت هللا ىضذرةصفحت ىلع ل خد و هيلع ىلاعتهّنلا ىلص هنا

 اهنعملاعتهللا ىذرةصقح تعج راملق اهعقاوفهّسد وهم راح ؛ راسل سو هيلع ىلاعت هللا ىل- ص

 مارحأ مااريض ريل ملسو هيلعىلاعتهّلا ىلصلاةفكدنعدم هرسىلامأتااقو تاك وتدض*+ةكلذ,بت م ع

 اد>أى ريالا-ف4لات دو ةشئاع وأواهوبأ دعب ةقيلل ا نأاه ري واهم رقيالنأف لحوم ويلا لع

 هللاانحارأت لاق !انو ةصقلانةثئاء ترسخ اهدن :عنم موه يا عىلاعت هللا ىل_د جرخ املفةصقلا ذم

 سحوءئاذبان 2 هللا ىلا اب وثنناى أهل الاهدههللا ل: اقرهاظ:و ةقداصمأا مهدي ناكو ةدرام نم

 قل -ة5نم هلخأ قرسدققرس ناملاعت هلوةد_- ىلع لا نءاكب ولق لمد ىةكدركد م

 هل قة هيف ني اميفءاز -4 | نومضءقةحمهيق طرشا|نومضمنالوصخشنود لد وأثل|سنح

 نينمؤملالاصو) 5 ,واتلا اذه ىلا تحمل ىلا ىلا ليملاناكنافةةةحم بنذلا ن ءةنوت 21 ةرورمد

 ةمالاداحآهفصوراعاحالصلا تلق ناف# ةداتق نءىورءا ذه ( مال اوةالّصلا مهيلعءايبنالا لبق

 0 1 ركذت :دةةفصلالاقن رسفملا ضعي اذن طفامل تلق مالسلاوةالصلا مباع ءايدنالا نود

 قلل الا *اكذات هاماهبءامظعلا حدعاهسفنةقصل احدمدصق# دقو فوص وما

 2ع هللاىذر ناس-لانئاذهومال_!اوةالصل |مهياعءاردنالا اهب ف صوياماهمالاهسفن

 ىئللاقع ادعتك دمناام

 رظنافثلذةفرعمتدرأ ذاو تافصلا عابأ نمحالصلا لا ةفدرواتقىىلاعتهّللاهجر ىبلامهفلاخو

 نافرعلاوناميالابسلقلا حالصفو :1ىلاهاكد سلا حامت> اص اذا ةةضمهناب باقل حدم ىف ثددحلا
 هنديوهبلقحالصي درعل حال صفا ريمك أنو اف”كلذىؤفتوافتت ال اوةعاطل دس 2|حالصولاو>الاو
 انلفا تعانق وان ارا واو كلا ماهاوسامو اهلنا لضفن هد اذدؤص ىهودهماقمر دق ىلع

 امناو هامزاليلاجا مالكدارعلا ق>وىللاعت هللا كمان حاصل لان مءاوةو تافصلا مظءأ تناك
 نيدادلاةداعسلا:اهبدعل |ىئىلاعتهللااهءدوُأ يقي ةءةدةقص ىهوذالذ هيلع وى ءاىذلا ىنءلاىقرمسلا

 6 منال سوه رلع ىلا عنهن ىلصد#ثحالص حالصلا مظعاف هلاح الص بس دحأ لكح الصو

 رباةاللو أري_سقتلل فطعلاو ديعب |ذههننا هجر ىسعديسلا لاقدن ز أن ع ىطر طرقلاو اور (ةكن الملا

 8 رااو شر سعل ا ةل- + ولك ءا| مساك ةكثالمللا صاوخدار 1الوة7نأثللو رهاظلا الت وهلا

 ديمحع ىتل اةمححدمن كلل

 ىلعةي هل أضن : ممع ريموت :و صرصخ أ ]|رعد : ممهتللرك ذو مهعيجد أ مهتيقب ةدعب هك: الداب

 رممسسعم مصيصصا ©
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 هيلع ىلاعت هلنا ىلصىنلا باخ مهنا ىدرواملارك ذا هباعتل ارباكأ ن ما.فلاشمأو ىأ( نيعجأ مونع ىلاعت هنا ىدررع 9 ركبوبأ ل يةو)

 لكن أى عءانب ( هرهاظ ىلع) مةعيج ىأ(نونمؤملا لدقو) هرراقأو تدب | لهأ ن ههوكو ىأ ( هنعىلاعت هللا ىدر ىلع ليقو) سو

 ةباصصل ارئاسو نيدشارلاءاماذلاونيبرقملاةكئالملاونيلسرملاوءادنالا ن«نينموملا لا صودارملا لاقي نأ ر هظالاو ا صدرهاظب نموه
 امسر فذة اظفلواولاه:«فدح عج وأدرفموهوواوريغب حاصو نيدلا موهىلا ناس>اب من يعباتل اونيقحألال او نيسقب ايلاَزَم
 ناواذهدعبلاةءاغؤوهفاهفذ-كلذكالوادعب وادمديفتواولاةدمهنالدرمدنلا فةعرسلاةلالدهرسسو هلوقب ىناسمللا لءاعئامأو
 وأقدصلا لوقلا ىفه.داراامهنوكل قدصةند, ناكر عوركب ورأ مهلاد سو هيل عىل اعتهّلنا ىلع ىنلا نادوعسهنبأ ثيدح حعص

 هناههح وىلاعت هلام رك بلاط ىنأن ىلع نعد رود هءاطخنايدي هلوس روهياتكب ملعأىلاعت هللا وا هفاممأ هيدا رااو الثمامه ركد
 كب رأت ثكملاوامهنعىلاعت هللا ىذ رس أع نب انأى راخمل ١ حرت قدر ةهنأ معا م قوساك صعموك ابى رهغاهثئاعدقل وهناك

 5 وانعح .راماقهعمتح ردح راخ جوخ ىح هلةمه هلاسآ نأ عيطتسأ ا ةنسةي [نعهنع ىلاعت هيا ىذ رباط لا ْنِ رعلاسأنأ

 هللالوسر ىلع ان رهاظ:ناّدللا نمنم :هوثملاريمأ اب هل تا ةفدعم ترس مث غرف ىتحد] تفقوف هلةجاكتلا رالا ىلا ل دع قد رطل | صعب
 اذهنعكلاسأ ن أد. رالت نك ىناهللاو تا قف لاا مع ىلاعت هللا ىضرشئاعو ةصغح كلا هحاو زأ نمل سوهياع ىلاعت هللا لص
 نم ةفئاط تهذو | ذه ه.كتربخأ ملءىل ناك ناف ىناد_سافاملعهنم ىدذعنأ تذنظام لعفت القل اوك ةميه عيطة سأ اه ةنسنم

 ىفناكاملفةء ريس سوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسرمل ااهادهأ سقوقملا نك لذو ةيطبقل | ةيرام ةيضةىف ناك كلذزأىلا ءاملعلا
 مل وهيلعىلاعت هللا ل_دهللال اوسر ءاحامهمعىلاعت هللا ىد رباطانب رم ما تن هصقحم و وهو مايالا صعب

 د ب ا ا اسم صح سسكس ١ عاف ا ييقا وكب رام

 ىذتقمذاه د_عيئساام قخأ هنافةك.الملاو لد ريجنيبهطسوت كلذ ىلع للمال اناكوةرهاظكلذأ| - ءاةانام 0 ص

 نءىلعتلاو ىطرقلاءاور( رعوركي ونأ ل .ةو)ني_مؤملا لاصو ةكئالملاوليريجلوقي نأ رهاظلا وأ يسب راع
 ه-ئعللاعت هبا ىضر نام دع مهضعب دارو لو ه_ ءاصىلاعت هللا لص ىذللاعوةرعربم+ نباوذم ركع لاعُتّيا 0 1

 بص: لةندبالب ىوءدهنا لاق ن ف رمامامهلرسسأ ن يللا هيّتجوزونأ |مهنا لوالا ىلع صيصختملا هج وو
 هللا فص ىلا نعلوةنمريسفتاذهوامهعمالامبيلعسانلا غشا وامها وافارهاظ: ناوامّنا عب
 ملا طوءاقل ا ليقو ةياحصلامهليقوهنع هللا ىضردوعسم نءاءاو راذك ورك ذ نمءاورام لسوهيلع

 ركذ«عجوارئاسو ضاحك عج م-اوأةفاضالا مومعل عملا ىنءمىفادرةمنوكي نأ ل ماحب نينمؤن لا
 ةرصنل ا ةعرس ىلع ةلالدللاهوَذ_>نوكونينك اسلاءاقةلالوواو تفذ_>نينموملاا وا صوري دثحلاس

 م- مما صلاوأ ةينايب ةفاضالا نا ىلع نونمؤملامهخاصدارلاوادج د يعيدعملاو دملا ن مواولا قال 2 1 نيرا

 مرك (ىلعليقو) و رص نول سو هيل عىلعت هللا ىلصمّْلا لوسراولو دف م.ماعأوهنلا مهالوت نيذلا حاصالا 0 0 0

 نأ ٌكِيَص رااقايض درع

 ىافلاة معن تلاقاههرحأ
 2 ا 1 احل ا ل ل كملف ا ا قلل لا ا ا ا دفنا ىريختال لام امتموحدق

 هبالو 2 ابتمةكةساواحرحاهلهئاشفا فرت واهس كلذب ا هتريخأو ةثئاع نيبوأهندب ىذلارادحلا تعرقفا مع رخوادحأ اذه

 هالوموههلباناوديلعا رهاظت ناو ىلاعت هلوةىلا امد >ه-ح اوزأض عبىلا ىذا ارْسادأو ىلاعت هأوقىهوةنأ الإ تارتتق كلذ

 نيا نءاللذىكو ربو نبعد اهم ردم مه ريغ لاؤو نيهيباهم رح ىعشلا ونس اودداةةلاقف نيل وقىلءالوأنيميب اهمرحلهاوفلتخاو

 ىفل علا إ_سو هيل عمل اع: هللا لص هير ةصقىفناكاسماهيلعام هرهاظ:ن أىلا ةَعئاطِت .هذوامهنعىلاعتهتلا ىذر سامع

 ىلاعت هللا ىدرةكثاعتلاةال_ءهيق.فاهدنع ثكء«ناك اسوهيل ءىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو شح تفب سني زتدب
 ريئاغم رك نمدجأ ىفا لقت هلو هيل ءىلاعت هللأىلص ىلا يلع ل خد انثي أ نأ ىلعةصفحوانأ تدصاوةةتلاقوأ تاطاوةفامحع

 دنعالسعتب رمثل.لاةفكلذ تلا ةفامهادحا ىلع و هيا عىلاعت هللا لص ىنلا لخدفةحئارلا هرركر جشو هوريف اغمتلكأوأ
 ىلههلوعل لدعلا ىنعلا كلها لحأ امم رمل ىسنلااهءأا, تازتقةشن اعدت رريخ |وكالذا متم كةساو هلد وعأ نأ وس >ح>+تلد بدير

 لوقوه لوالاه_ولاوةب' الاهيلعا رهاظتن اوامكبولق تغصدفهللاىل ايون نا هنأ حس هلوق ىلا هل دوعأ ن أو سو هيلعىلاعتهللا
 هللا ىل_دهللالوسر مرحلاةه-:ءىلاعت هللا ىذر كلام ن عسهو نبا هاور حادص قرط نم مسأن دي زنءالسمىوروءاملعلا رثكأ

 تدراونهيفىناشلاهحولاامأو مرحتلاةروسكالذ فهلا زنا مارح يهاتف امس ع ىلاعت هللا ىذر مهاربامأ سو هلع ىلاعُي

 تبهذوةيرام لو هيلع
 رغة_-صفحتاءخدق

 هللالو راب تل اقف ةريغتم
 نوهأ كئاسن ىفناكامأ

 ىنيفأ مك يلع

 ه-ئضع ىلعتل و ىطرعل اضن وا در ريسفتلا اذه و( نيعجأ مهنعىلاعت هللا ىد 2( ةحس قودهح وهلا

 (نونهؤملالءقو) اديعب ناك اورمص < ادري مل هنال ثيرداحالا نيب. ةافانمالو لق سوه. علل ىل_ص

 ىلع ةلادةي" الاوهنلا هجر ىزارلا مامالاهراّدخاو عذامريغنمهظفل نمردابتملا( هرهاظ ىلع)ءانب م



 بني ز دنع برش منا هيف لاثو قيساموخنب اهمءىلاعت هللا ىطر ةشئاعن عريع نيد ينعن ءىراخبلاهسج رخأو ةحيصصلا ثيداحآلا
 ردك آو نونعىلاعت هللا ىذ هرودوس وة-ثئاعامههيلعات رهاظن نيثلل اناو ةصقح دنع رش هنأ ملم حدك ىف ءاح .و مدع ك السع

 هتنمضتاميف) »(عساتلا لصفلا)#« معأىلاعتوهناحبسمللاو ىراخبلا ىفامىلعنيثدحنا
هنبال ]وس ءر ىلع ازت حمفلاو ر ىوسنا معا( ملسوهيلءىلاعت هربا لص هنامارك نمعتملا ةروس

 نمدؤ رمصنم - وهيلع ك أعت هنا ىبص

 دقواهيلزناهضغب لعلوةنيدملا,تلزن لب ليقدتو ىناملا ك- ىف اذه ىلع ىهفةني دلاىلاد+وةموهوت رجلا نمجسةنسة دي دحلا

 (انحةفانا ىلاعتهللالا) دوج ولا سم ثىأس مشلا هيلع تءاطامىلا بح/ىهةروس ىلع هل الزن دق ثيدحاهلضؤىفشدت

 وهوىلاعتو هناحب_هلوقدأنعمو ( مهيديأ قوفهللادب هلوةىلا)ارهاظىأ (انيبماحتف) كلجالوأ كريغلالىأ(كل) انتمظعيىأ

هه راحلا ى-عمالاد.ىلاعتوهناح.سهللن ا ىلع ضلخلا صعب وفلسلا نم ريدك وهدامعق و5 هرهاقلا
 ةح وىلعىلاعت هلةقصاول الب 

 ىلتخا دقوانيعم مالكلاءانث [ىفوا:دمم قا سامههدبام متافصلا ثيداحأوهءاشثملاتانآرئاسوءاوتسالا ىفاولااذكو هتاذب قولي

 كلذو فطالاوريستلا نمةيدسدحما
 ضل قد رط قمل -وهياعىلاعت هللا ىلص هلق فت ااموهاذه ناريثك لاف تملا اذهىف

 ءلاذذا اوناكنيكر شما نا -
 نيململانم ىوقأ لصفلا اذهدصاةمنموهىذلا ه|يولةلاريخ ست وهرصنب هلهطاةبالو

 مالكلا مدقت :(لسوهياعىلاعت هللا ىلصهناما كن معتفلاةروسهتنمضتاميف عساتلا لصفلاا)#
 هداعللاةراض نوكيا صد _ةوهميظعتوهزازعا نهههللاهم رك امةماركل اومجارغلا قيمطت ىف
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 رومالا ريسةلريعتسأ مت اسوسحما ىفىتاغلا ةلازا هلصأ حتملاو ىقايسةزجعملا نيب وامبسب قرقلاو

 نا هناحم_فدللأ رسق

 مسي 3 هد اعتو

 مسوهيلعملاعنهللاىلص | وسلاوةيفةيق رعدةيةحراص ى> عاشو ةكمودالبلا عّقولالاهللا فك ةيسحوأت ناكهد ونعم

 د أ ىلع ةرجهلاد_هب لزنام ىف دما, دارملانالةيديدحلا,تازئاهنوك ىفانبالاذهو قامثتالا,ةسين دم
 ةكممتفدا رااو دوصقملا ىلعرمصتق | ةكمرس تقم ريس نذ جت فلاريساشت نيب فال الل .ةولاوقالا

 ٌنمهدغي أ 1ةأمسو هنأل ادةةهامسةيدي دحلابث د دحلان 0 نموةواب ن2 نلت ناكر

 تازنم_مءىلاعت هنا ىضرةب اهعلا ىل الذ رسعو ةكملوخد نسب وهنهب ليحة يدب دحلا,ناكأمل َّ هياعىلا عت هللا ىلع هلا امهدحأ ن الوناسة وزن بيسو ةراشالا قي رطب هيفءريغ جردنافحوتفلا
 هرامخاىق لح وزءهللا ةداعىلعىُع اكاد: ريعوا هوة دواه>اقب سو هياعىلاعت هللا ىلدهلادعو

 ةعبد كلذدعي هاققناو

 حفلا ىهو ناوصضرلا

 ىلص لس عتساو مظعالا

 حمو لسو هراعىل اعثهلبأ

 ىدبأت ال-_ئمان رييخ

 كرت_ثوملواريخهءادكأ

 8-3 ءاطعداوراكهنا فاثااو روهثموهاذهو الم هلع ناشمىلءةلالدلاوةماخغلا نمه.فواهقةحتل
 0 5 مبالو ف لعقيامك ردأام و مسوهيلعىلاعتهّننا لص هيلع لزناملاهْمعىلاعتهّللا ىذ رساءهعنيانع

 يم تاكا لا | شان ودل ىلا تدل سميل لاتنام لع. ىددالع عب يكدوولاتا
 ايندريش ضان رلا (مسعديأ قوفهلنادب هلوقىلاانيبماحةكلانحت انا ىلاعن هللا لاق: 1 الاوان دلاىفومأ هيلا لول

 احتةكلذناكو مورلا | ا كدنو ودعلا لعرصتلاهنمدارملاو ايونعموأناكايسح لاك شالاو زاغلاةلازا حفلا نا مدقت
 - هعءاث «ه ص . 5 - 3 - .٠

ىمظعل أرفكلاةكوشماضهتال هءاحتأو !سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا لوسرل
 هر وسم هلاحتفهنوك ملء سو هيلعملاعت هللأ ىل دهنالو

 لاقي" الاتلزنو ةديدحلا حاص ناك امل هنا ةبقعنياركذدقو هيلعةب.نمةد” الا تءاحىذلاحّتغلا ةهج نماهلكهذهتناكسف مورا

 ىقمكيلا اوبغرب ومهدالب نع حاورلابك وهفدي نأ نوك رشا ىذردقح وشفلا مظعأو هلب اذه مالكلا سي لاقف سو هيل عىلاعت

امنيملاسك در ومييلعمتلا كر فظأوأ اوهركام ك-:ماوأر دقو نامالا
 0 ههللافدد نوملسملالاةفح وتقل امظعأوهونءر وج

و هللا لعأ تن أو هللا لوران حوتفلا مظءأوه
راشاوهامنا ةيتالا ىف عّتفلا نا ىلا ن رمسقإلا صمد سهذو أنمءرعاب 

 ةكمعتفىلاة

حتساو هيل |جاحزلالامو ماعلا هجولا ىلع ىأ مالسالاىلا
 فنصاا لاو هلع لان عسا ناكماله:س



 ىأ (تانأ الامهثنمخز
 هةمعتو ىلاعتهلادتع

 ايشوأىذلاىأ (امدندل

 نءف_تولارصق)
 روصقل ىأ (هيلاءاهتنالا

 اد-باف)هب ملعل اةطاحأ

 ىأ (همالعاب الج لج
 ام)هينهللامال-عاب

 ءاضقلان م د ا

 00 )ني هياكل

 نيملا تقلا 4 ردقو

 كلان>ةفانا لاق د

 انيضقانا ىأ ا

 نادك فاز اكان

 ماعل باق نم اهلخدت

 هرو-هظ.) ةيديدسحلا
 وأ_عومودعىلءهتيلغو
 ىأ (ه-تعرشوهتملك
 ةحس قو هداك راح

 دعي هنمأ ىأ هتعيدش
 لوقاذهو امعاممهدص

 الرباغم نب رسغللرخآ

 دعووهوأهجو نءقْمش
 رعدعو م دقن ارك ةكم حافي

 اءوأهققحلل ىذالاب
 تفك اهون دعب ده قع

 رهظاعوأ لزق رييخ

 آن ند ةيدحلاف دل

 اهءامزا ىهوةم_ظع

 6 رطقاج قمت لقبت

 ايفعممم ضمضمتت

 مهاكاوور ىحءام ثرذق
 ههالعا ىلع مطع (هناو)

 ىلاعت هللا ىلسهناب وأ
 ربغ هلر وهغم) َْ وهيلع

 هئلرامم 1 وهيلعءانثااو) هلئاضةةلج نم ىأ( هل ضف نم): روسأاردصقةدراولا مام

 ةدومحملا تاماعملا ىلعأ لي: بدس ىهىلاةيندلاةيادهلاوةيهلالا مولعلان مهسلعمللا هحتفام |

 رثكالاهيلعاموروه.تىلالوزنلا سل ىلا مهنا خالو حلا رفغيل هلوقب همععا ذلو ل ز4اباوثلاو

 امدس ناك م هامش ا ىتحامالك مهعامسو مهمنيكرش هماةطاحا نمدخحضت اموةيس دحلا حاص هنأ نم

 حشو لايم 51002 رنا نوتل اساس ىودونامالاو ءاضل امرا نومهتسرما مالسال

 دقعتملاءارغلالاقو ح وغلا مظءأوه لب «ىورو تفل هناهديب ىسغت ىذلاو من لاوهّللا لوسراراذه
 ةكمح تؤ هناهتءىلاعت هللا ىكرس: :أنع و هللا ه> دفا رذعتمنبك رمشملا عم حاصل اناكدت ذاحاصن وك

 نمهيقام مح“ علل ىقيقحما ىنعملا هنالدمدق تلق 5 ىضاتلاهمدق ى را هىليق © رييخ لق كو

 مومعب ليقتسملاو ىذالل ل ماش ىنعموأر دقملا ىلع تفل لجن إ اواهيلاراشأ ىتلاةماخغلاو ةغالبلا
 عقوىأ (تان" الاهلهتنمدض) رصحلادصقب لذا ثيداحالا' سس قيق هولا لصحو جمذ لك لمش .راغا

 ءانثااو) مسوهياع ىلا عت هللا ىلصل وسرلاةليضقوأهماعثا وهلال ضف ىأ (هلضف نم )تادوأ|ْممْصيف

 م-سوهسيلعلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىرإوهّللا ةمعن ىأ (هيد] هتمعنوىلاعت هللادنع هتان« رو لع

 هوعنودملل_.<فصولاه.شةيليةةراعتساهيفو ميفختلاوةلمهملاداصلا -- , (فصولارم هق ,ام)

 رذعتل هثراهنل لوصولاوأهغولب ىأ(هيلاءابتنالا نع)لاقاذلفهدعب وأ هترثكل فب مفدي لاهي لصوتيأ

 ردصم مالعا( هلءاضقاىهمالعاب): روسلا( هلالج لجأ دتباف) هعحعادا نءلاجالارو كقوهليصفت

 حفل اناولاةراشا <. لبق و هيلع ىلا عت هربا ىلص ىنلاوهو هلوعفموأ ىلاعتهّلاىأهلعاغل فاضم

 ا قه ابانموقنيسب وانني حتفاانبر ىلاعت هاوقىف (كءاضقلا ىهو مضلارةحاتغلا نىقباسلا
 ءاضقلانم) نأ .عللراوظالاو ردقلا وأحوال ىفةءاةكلاوأىل ردا ةيحاءاضلا و ىاقالج اتفلاهسنمو
 ها ونيبل ايهةلع”رهاظلا ( هودعىل عه: ءاغومر وهظد) هبت ثيالىذلارهاظلا ىضقملاىأ(نيسبلا
 هر زيا ملح ىاراصت امبنملد» 7 وهظي لعخلال و ريسفت ا ا لعق وطعم

 وأرافكلا عديج ود_ءلاوةلغلاو ر وهظااهيف 3ع زانم هود -عىلعو نييدم ىل لك اهني وروهظلا لك

 م_وهيلهىلاعتهّللاىلصا بأ ىتلاةوببلا وديحوتلاةملك هنماكب د را كا ولءو) ةكماو 510 رسم

 هج رد نع اهادعام طةسأاغاهولعو اهذافنل فيلاكمتلا ن 1 املدايةنالاواهفلو.قي عأو
 اهرهشو اهرد_صأىذلاهنالهلاهفاضأ لوالا ىلعوهرمغو ىمن لغو مآ نمد. قأاملكدار اوأرأ عالا

 (هتعي رشو) ىلوالا قد رطلاباهريغملعل مالكا ىلع ةماكسل ارامي اوةقيقحلا قمنا ةملكت ناك ناو
 عئارشلانماهادعامخ فو اهريغوةي رحاب اهركنأ نمل ياذتواهماك>أ ءارحاو اهل دايةنالاباهومع
 هرسق نمناكن أو لقاك ةكمحتف تفل اندارملا نوك ىذ2ةياههزلاه جرف: _هملا مالك ف سدلو
 هناو) عقيسامو عقوام لماش م كوك د2 ةذلاخع م هزاف كلذ لل. جءاضقلا

 هرخ آ ىلا هلر وغم هناي -وهيلع ىلا عت هللا لص همالعاىأ (نوك اموناكامبذ_اومريغ هلر وفم

 ناب راقت ةموقعلاو وهو رتمااوهورفغلانمةرقغملاو رخان امو ءنذن همدقت [ههللاكلر قغبأ هلوقم

 هد اوهذ_خاومدملارهذخ آوهياعهيقاعهمش ذب هذخأ حام_صملاق لاق الا ندذخا وللا ورعاك

 ةعيسسلاق هنئرةوكلذك ةذخآ اممذ_خأولاةيفنميلا ةغلىئاواول دو : ناسا

 هما ما سلو ةرههاو واولاب ىلا: هللا هر ف :-_هتملاةراسعقى اذ +اوهتمرمالاو

 صعب ىلعهءاتعلبم ودعم هزالاهي_ضتقيام مسوهيلعىلاعت : هلل ىل_كهنذع ردصت لهنالوتق 3

 رخانامو © ومنلا لقهينذ نممد_ةنامدا رخالاقنموسن ذلك ههاةمىلعل ةم-سنلاب وهاد 'مردصأ.ه
 لد .ب وزمفا (ذخاوم

 اهدعب رخاناموك منذ د نم مدعب دام تالر 1-1 للا ثيح(نوكيلمو ناكاسإ) نعمه ت1 دك انوهواواو

 فئصملامالاك ن٠ مهو اماوالخهنارقغ ل :الوشلل هأنرف 1-0 ! ثيدحوأ مدق بن :ذكل ناكوأ ىنعملاو



 مار
 كلناىأ عت لامو 8 9 فلا لاا رد نا / وهالصلا يباع دتالا لعافر ود ىلع ىنبموهفرئاغصلا نماهدعد نا رثغدارأ دهضعب لاز) | صصص مسج سجس سس يس م م م مس م سس فص

 حصب اممىأ(كلر وغم عيوامن ا رف غدارأ مهضعبلاو) هدع عنو هنهللا نيد ىذلاوهوهرب نمودارب نم ىطعألاياك

 اقاك هيلع بنام. نا | ىلا "اجناحلوتو دعو ك سمت مخابكلءلىل عت هلوقىف اكهيلع بتاعي نا عصبام ىأ (عقيولامو
 مدخاب كاعل ىلا هي داوق | دعب ىعممل حنشديسلالاقواد_ج ةميظءةءترعمذهورفغ ناك بنذىأب ذك نم عقوول هناوأ
 نتا رك ا وصفا هود داع 3001 ٌكناحبس لقا ذلو هنرءايربك لال_كىوأبإ امبقادال دبعلانا
 : ١ كلذ رتسوهوركفلالوحمحلاعهفرش مفي وختلا ف ةغلاممىزاك بنذب رقلالاوكل ةيسنلاب
 ةي”الاىف نارهظالاو ىغالا| رشلار وصقل ةءدعدعبيالوةبترماءذهقوفةدت نم ىو هةلالحت ةقئالَدد يع هتدامعد هيروصقلا
 لسور بقاعن نادلو راتخمت :رود قرط موه نم ايونذ هن ردقب اهقاشالا أ لعجهتمكح لكل ىلاعت هاف
 هد لأ ىلا ايلا 5 رتل دروع روهدهنأ رهاظلا ىنا>:لالوقهوحنو لعفي لنا و اهيلع
 نع ءانغتسادل لص | تاما دريل وهانرةغ ثيدحوأ دق بنذ كا ناكولهتبمعرا اداري نا لاق, ككل | ذسميإسو
 : اواطال 1 52 د را |اهانعمناكالةرقغملا ناو هواذهن من ->أو هامل نسدةلوقأ «ةرغغمالو بنذ

 قخيايقلاةيرشلا هونج ىلعش راناكولذاالص كل بنزل اى ردا اوهوهم زالد:هديرأهب و ورل|مدعل

 هس لوا هراشأ هيقق تاتملاو مدغم يا هلدوجو الرخا ان اهدي فيو« رح> اهب بضل ىرثالو
 لاغتشالادع لبقو ةسوررلا مهوبمدةتلا ناك الو نومد قت سالو ةعاسن ورخام الم هلجأ ءاجاذا ىلاسعت ءلوقىفاعامهئافةناملا

 كل و رولا انواهد مناير ااا رخاتملاو مدقتملاردا رملاو هنرفغعهيفنل ةرداهمهرةنرقو نذلا مدق ىةحتلا
 ةمالا تاههمىف ةمهلاب را اومدقتل ا نااذ_ه» ريسغتب دارأ هناك (كلر وفغمك نا ىأ) ةي'الالو رب ليةوأ دعب وحمفلا لبق
 اهنا 20 تاس (مرقدلا سنلا هللا لحا هتجرتتمدقتىلاعت هللا هجر( ىكملاقو) ا هماودوةرفخملا وعن عةرابع

 ةرطحلا ةيترعنع ةلْفَع دنع قر دوا واو !ليقثةرعلاو بدسلا نيب قرغلا ف لوقنملاولوقعملالهأ فلتخا
 تاتسح لقا ذلوةلما للصوتنام بسلام رامع رثكأ هيلعو ليلعتلاوةيدبسلاءأبلاكلأم نيالاقاذإو نيب وغللاوةاحملا
 3 رقما تاثدسرارمالا ةسلرتلاو , زّثا رمثلا نمهنح رخافىلاعت هل وةبةيدبسللاوأثمو رخآرمأ ىقرئاتلاىلءرودنامةلعلاو هن
 كر ا مهدنعف مالا اماوةناعت_ىالا نمب وامي اوةرقوانمرحا هداه نيذلا نم ملظبفىلاعت هلوقب
 ثيح نم تفل ةاعهللا ةاعل اوهرالهد_:ءْئدلا لصختام بدسلا ناين اقرتشي و اهيل عرمالا بن راو ناكرتت هلعلاو بدلا
 3 00 «ااا م رعاشلا لاا ذاف هءلصخيام

 رايخالالرشقحازاو.“ | ل 0 وج عم ئتلل ل ةعوملا بسلا ناد اححجلا اتت ل دنزلل دقت راتلاك ينو كو ا ةلاغ تسلل قل! نارتأا ا يا
 يوقد ليمكمتو قل 1 دءاوتلا فات ا ولع مزللا لكدوو كءاراا ربعي وةطساو ردخإ هنع ىذا 5 نا
 0 تاراملاماوىلاعتالاهناروهكلافالمأةةيقح ضارغالا,لاعت له ىلاعت هلاعفأ ف فالخلا عقودا
 ء د1 كة رسسلا 0 فنصملا لودعفةيدبسلا ف كلذاورك ذيلو ىتاجرجلا هراتخ مدالع لف حو

 2 ا لياعتلا هري_سفت نما:هحورشلا قعةواف ا مهندب فرغلا ىلعءانب هناك انهريسافملا ىفةروك دملاةلعلاب

 اراك ةملظطلا ىدنأ نم هدهج نال 0 زاد 0 3 يسال ناذتمالا ةئلابدا رداو بسأ:مريغ
 10 9 لأقو) 7-0 2 من لهيب ف اكت ا لا راصعمب اعلا : رمال نمهيادبي رببأم عمد عدو
 نانتمالاوةيطعلا ىأ ا حدف ا انيرحالاقمناك هسكءوةرقفلا هياعناثماعرشوا فرع دلال عفدتمر او

 ىلا ا 0 هلال_هفدعمنالاقي الاه وو تحف كنا لقي لذا هلالعفد عمنا لسن الهيلعل .ةوةرفغللابنسنوكيل ظ

 دس) | | ماللا نال ه..الاو هرفغتساو يرد ع جبسف هلوقملا تفل او هتنارصنءاحاذ|ىلاعت هلوق ىف [اكمرخآ 0 ل ا | كارل رت. لنمو ىف فوعاك ىلا .نساغتتروص وزود
 1112020129 0 م يحي ل اح بدم جانو هجم ويرجومس هج ووو دورا ووب يب وررا ووو اج هداج ان 5 توت ه7. --٠ ..:-:توو 0:07:70 ن 00د تاج

 ( ل افث مه)

 هءعاح نا لونو سع

 ةقعضلا صل ةوارامتخا



 ىد>ىأ(هريغ هلاال) هللادنع نملك لتىلاعت و هنأحرس هأ اول ىأ (هدنع نم لصأح ماب : رقما و أدفاونملا انمىأ( لك و
 77 طس 77 1111 ا ا ا

 هدنع نم ىسءاضقنوكي

 (ةنم)وهالا هلاالىوربو

 لاح انان:ما و ةيطعىأ

 دعب) قلطم َّل و»قموأ

 م لضفدعن الضؤوةنم

 ل-ج وزعهللاىأ (لاق
 ىأ(كيلعهتمعت ثو)
 كلملاوه هود دلال ه عمدت

 دالبلا عفوك ني دروهظو
 ام كن ريغوكياع

 نم عوض لد) هلوذ
 عوذخ ىاعثم(كل رك

 ربك نمعضاو ب ىعملاو
 كلدايةنالاب كل الك ماع

 نيبعوشخلاو عوضاملاو

 َكِيلاللذتلاو كيدي

 نور ةحيدعب ىو

 ليقو) د تيار ام

 (فئاط ااو هلام

 كيأااههلهألامق ءىأ

 عرب ليقو)اهركواعوط
 كلرصن؛وايفدلا قلك ذ
 لاعقالا غيصب(كلرقغيو
 رعسفملا ىذو ىلع ريس هت
 رهظالاوهو مي :و هلوقوهو

 ءاس ىناسملاتلالاقو

 زوحورداصءاهظوزحما

 ىزاح4 لاتاذكو لعفلا

 ةلركإ ذ ع فرب ىورب و

 كلر ههغو كريصتنو

 ربخألا نيون ”وةدحولا
 رفغلاناهيفو ى 5 01

 1ك لقةرفغملاو 3

 لاوقأ هذه مثلامعتسالا

 هب الا مو_عامفوانت

 اهاج ىلوالاذاهل عج .رعالو

 أح رضاك ليلعتلاهب_كياسل# راعتسمامنالةيزاحهملاةلعلاو بدسلا ىلع ىسمالك ل متو ةبقاعلل
 تبمش هلرخو نيمملا حفلا هىلاعت هحدق ةحمشت :هرفعاا تن اكاللاةفىن-غملاس>اصوىرمش خلا

 لاقهناك هلءق ىضقملانا رابتعامفءاضقلا تملا دب رآناوضا رغالابلاعتال هلا»فأ نأ ىلع ءاع ؛ىعادلاب

 ةةعافلا قة ع ر_ةاهعامتجا وذل ارومالاهده عمتحتل ىب :ءملا ليقوباثتل كإعف ىلء هس رم انمضق

 ىواضربلاىثاو -ىقماشب لهذلا ل١ وطمالك انف لح ورث قو فافكلاى هراتخا م دهو لدلعتلا

 هعقح [كرالا لع قلعاعلاوهناكنا اوهللا ىلا اله 2 ا وأ هيمان 1 ةقيقح ساب لوال انافقيقحلا

 ةقيقم وردا. لاءانععمتفلادانساؤة يد الاةيتالا فهيلعمالكلا قأيسودضعلا ىثاوح ف ىرجالا
 ل_صاحةرفءااوةنملانمىأ( اممم لكو) هلوقبراشأ هيلاو هءالكل ثاقلا هيلع ىنب ىذلاوهوةرهاظ

 قالا لع> و وهالا هلاالّة+ تن قوهءلعم ردو ٌو هلواده وبدسلا دس دل وهذ( ريغ هلا الودنع نم

 اذلو هللاربغقااخ ن 000 موزلملا ا هزام ملا ةيهولالا| صاوخ نمريثاّلاو
 6 ةرهءلان(ةنم)ه ه«قلاعفالا ل مأ» .) ل_ددالق رعخالر رمل أ ريغ ن ة4دل رخل رح . لالامسنياعقلا دحأ لعج

 لصف دعب اماه ذ اوالضفت ىأ (لضفدعبالضفو) ياعمري راتبا :وهيقسمسلا ىاذك (ةنمدعت) 2 فلأن , وأ

 نما ىنععنم منمنانثمالا ىنع ىةنماليقوهلءقالدكؤم .ريسقت و45 ماعتالا ىدعةنملاتناكنأم اهناو

 لوقأمث لوقابهريسفتلا ةحاحالوالوألاق ا ع تلميع ولاقمث)ىرهوحلا هلاقأك

 كلوقك لكلا نععز كارب: اميكحازيزع هلوقىلات ان'الاةذهرك 56 ذام رخآرامسءابمثب هقطعو

 ىلءفوطءملارخ هامات الا هلوقةني رعب لم: اكايماع ة,ةرودلاداريود_>أهللاوهلقتأرق

 نوضتء اع ضرتءاام رك ذامىلع رمد ةةاوهرسفاع ركذام غب لاذ هالولو ل ىلع ل هغم فطءلاق

 لوالاراحاو (كلكياع ربك نم عوض ) هري_سغ”ىف(ليق) هلوةبهيلا 10 فالثلا
 دضدايقنالاو لاذتلا عوضالاو خسنلا ضءب نك يلع امة سو عو ضخ ىئاثلاوربك.تي ىاعتم
 | دالو هءناكدأ .ااوهك اوعلا رسمك ةكمم درقداو (فئاطلاو ةاكمرم حمفب ليقو) م-ظعأ آو ركنا

 0 فاطماللاوالصا اهيلعل» ريجنال وأ ناؤوطلا قع 0 امالدب ىهسموق

 سوماقلا ىف امكلذريسغل وأمال لاو ةالصلا هيلع مهارناةو عدد زاد ىلاماشلا نمتاقنوثبلا
 كالذريغو لا ةوكئادعارهقوك ند ءالعاب ىنامرك اوربت مهضعت دازومريشو

 ةكم حمقرب_بقنوم هالا ىلعراد* ةاأاصرصختلا لا ة.نأالا ماقملاوةمعنلا م هش عسا .هعتلاو

 رئاسىلعه_:.دءالعاو ةوينل اراضي , !ليقورهاظلافالخاهحتةلاسسناكاممأ مف عق واما ةيديدحلاب
 حمم عوقرملا عراضملاةغيصبقثال هاا(كلرقغي و لرد وايندلا ىف كرك ذ عقرب ليقو) نايدالا

 ردصالاةراحا» ءابااب عسف رب ن |نمىمقلا قاموا 0

 ناكناواهلاو-أىقةد" الاقدوك دملانالايندلا ص_+خوةءاورالة#فل اً 2ودك أكرهيق كر َ ذلفاضملا

 ىلا كلم ا مامن ابل قو لقاك ىقعلاو ريدة: ةجاحالفةرخ الاوايندلا قر وهدم ىأ عوذرعهرك ذ
 فانه كالملارك ذا عمةومنلاةاكشمنمرد_صنوكينأالا ماكصيصختلا اذ__احالوةودنلا
 00 اولوالاراتخافامدناك- !موأايدثاد .عنوأ نان يدهريخ هللا نا نمت الاثني د |ىفدروأا

 فيرد عم ماكة ياردلاو ةباورلل_غلاخم نيرورحت سرد همايورهده, امورصتلا نا نم ل قامو تأ يس
 اههمالم مالا ريسغت ىسانسالاذهتلق ناف اريك لمعت م ريغ ةرفغملا ىنعك ر ةءااو كرقغي كلرفغي

 لاعفالاو مل: !!قركذ هل سسلركذلا عفرو هيلعرصنلا مدق لف لكلا ىلعمدقمنارقغلاو ههعمنار وكذك

 ىلع هلوقب ف نصا اهرك ذاملاوحالا ذه لصدعو لاوقالا هذه لمت ماهموع ىلع



 ا ملا( هلوو دع ىريك_ةم عوضتإهي !اهنا>اوهماعن ا لاكابىأهتمعن ماماىلو الا( هيلع هرج ال :مامتب) هناحدس هنأ ىأهمما عأق

 َُ -ةو)اقحالو عضاوتلاةي ناش .اسهيلع يربك: ااهثادعأعضاوتنمىأهدعباملو هلةينايملان نه ىدعوأ لي قاملدب وأ هتمعنب قاع 2-2

 اا/ه مالسالاررظانتاءايرعلاتناكو نيك رشملا عتص تناك ةكم نال (هيلعدالبلا مهأ

 هلوأن م همظنلاهنمضتالرب رس :ادهتاة#لودعلاه-واخت وصخمشب ”الاقوةءعوفرمانه راما ىلع

 حتفلا ىنعمرصنلاورك ذلا عرو همصنهمزاي ىت>نآرةلا ىفام ةءاك>دارملا سل ورماك اميكح هلوقىلا
 نمهيةوهيلامهب رقأوئادعأى ع هلترصنلا ةباغوممدذلآوهركذةراشا هيف معلا تملا نال نما

 امومه ريسعتل ةثطونالوأهركذام نوكد نأ وهوهمالك ىفرخ آهجولعانهن هوءرغعملا ىذدقيام ىلا

 ماكالادا رمااواضيصخواميمعت ب الاف نأ ركذاعباوكلا فل ةامقدل ريسفت الهيلع عر رقمءذدعب

 0 ة-ةلادا رملا لاقمت هماعانة < الا اوقف هتداعا ىضتقينابهداعبتاورك ذامهيفدعف عنا عميج

 ةدئ افرع 5-0052 ««دوجو مدن رصنلا مدقاذإو كيدي هلوقلريسفت و هوملاعملا أك ة هرح ”الافهباوث

 هل دأو ىديعملابع مست باب نمهنا وهغمد ذودخام لب هن هي رووصم سل هناليودنملا ع ةرهنأ نمل ءقاماذك و

 ةمعنل | ماعاورصنلاو ةرفغملاو 4 ءادهلل هلهشأو حتةن ألا ةراشاهعفروناوءابلا فذة -هرخآ ىلا عف هرب نأب

 مااك- !| ىف ريقك هل-ثمو ضصيصختلا دعب اهيمعت كاكاو 23 < كو رذلا فرو نيالا

 أ 5 0 اناقومان ءوطةلقغلا ن :.طالوأوهيلاةجاحالا# ف اكتهضقانت عماذهو غياب ءلا

 نأم (هلوودعىرم رع ع وضخ هيلعهثمعن مامثن) اهنا ناو وءاغثلا ىف( هملعاو) هارت

 عمناودرغلا ىنةينوكب ودعلانأرعوةفاضالا هنو: تفذح عج ىريكتمودايقنالاولاذتلا وضل

 مهو نو ريكتملاؤادعأو أ هزباءا دعأ نم نيريكتملا ىف( ع-لودع موق نم ناك ناف) ىلاعت هلوق فاك
 لعقامهأ أودكمىن ىدن ( هلاهمحأو هيل ءدالبلا مهأ جدقو) هدبعش نمو ةريغملا ونايقس فاك سب رةديدانص

 ىلعهعلقي 29 هيءانمعالاك مزاد ءاممهملاومهأومهامهتملاقيو نزح اوأةعزعلا ىنععمهلا نمليضفت

 مدقعملامهملا نأ سكس الو »8 اهعأىمعن كيناههإت لعق لاووريغ

 ىوامثناكا مالود عج وغلا عج ىلعمدقم ل .وهبأغ هللا ىلص هإت رواطماهحةنا قعملاف

 اولخدا لو راس كلذ اذاناوحتنو وماما نورت برعلا هو برا هذاسو كرك رشم

 افم_هدوءناكف اهم منيململاو لسوهيلعهنلا لصدوجرخأمهمالو مالسالا ىناحاوفأاحاوذأ اهدعب
 مواسي دنالادبعمو هل _.قلا ىهاضب أو مهقن أ ىلعاغراف مهوخرل مالسالا ة كو شراهظا ىف ىوقأ
 ىنسا سلا ضعي ىفافحصم عقوو تامهم ا مظعأنممانصالا ول رثلاَو 0 ريهطتف مالسلاو ةالصلا

 ره اذارسملاويوضلا يدي الا نقد[ ىف اا :ءعيانسلانمامااروصةمنونو ةلوههم ننس إ

 ءاماعلا معا ل عادب زود دالمل |مهأ أىسأى أ اهعم عيبحتن أ دعب ىلع لمت ومهأل دي ىهناذهىلع و

 قدروأملسو هيلع لاعَت هللا لصهيلادالبلا بحأ ىهوبوجولاوأ هب وعصلا نمهيئا ىلعب هادعو

 اذه ند نايالفنطولا بح ىلعةاوبجةميل- بلا عابطلا نال ىلاهللا ضرأس >الناثيد-ا
 نوكيدق هنالورشلا ضعي ىف كى أ ىاكهمهذا غل اذ هنأ ف خصما ىلع درب حني دملاىلع ا

 نيم ةحسنلان أ مهلك حارش *١|مالك رهاظو هل ناكمهيلا خسنلا ضعد ىفو لضافل افسدلاملوضفملاىؤ

 اًضغبوأ مح مهي 0 -ًااذال. يصفتلا لعفأو ب حعتلا لعفنأ: هادلا هلااك فلا وهو ىعع

 اموءاحلا مسكي سحناوهناك اذاهيلاىنبحأاملدقتةماللاءلوعمجاىلاو ىلابلعاشلا ىلا ناردعتي
 نالىلاا:> _ هاظلاف عن اوسااىفاهاناصقدقوباّثكلا لاسم نمد سملاهذهو هم تنك اذا هلىنبحأ

 لست 'نمهرح رخ آىلاهماعافهلوقنأن مل.ةامورهااثلاىنالخوهو هلة .عاهاعد زودت ةجانمم ماللا

 ىنل | ممةكم لهأن منوكيام

0 

 أوم 0 ١ اوملسأن اذ

 ىنعملا | ذه ةكمتناكف
 مالشانالدالملا م هأ

 م مزاح اهلهأ

 م-هرثك أوأن يك مشملا

 لوب 00 ار 1 اذهو

 ندىاولشدو 0 تف

 ىساةخسن ىقواحا وأهل
 اهل_ضفأ ىأ دالسلا

 نددمو ادة نود
 ىرتلا مأىهواهبةوبناا

 اريحأو)اوحاماهعبشيو
 ىالامالا ىلعىأ( هل
 بحأةةيدملاتراصاكاو

 دعبهيلادالبلار هأس نم

0 
 ٌكنامسهللا ثيد_>

 عاقبلابحأ نمىتتجرخأ
 اك ةنيدلاه:كءاؤكيلا

 هكردتسم ىلا هجرخأ

 هلل ادع هددسق نأأالا

 ازد رهو
 لالدغسال حاصرال5

 ةنيدأاةياضفقالةيكلالإ

 روهملا لوقىللديامتو
 هاورامةكمةياضفأقف

 ةملس لأن عىرهزلا
 ىدع سى هللا دمع نع

 آن ءةياورقوءار 2

 ىل د ىننلا نأ هعفرتةريره

 ملسو هياعملاعتمّللا

 مر [تس ككاو اهلا ضر[ بحال كناهنلاو لاقمث ة”تيلاىلار ظن. فقوهنعىلاعت هللا ى ةررك وأو وهةرحشلاىلاج رحنيح

 هالا لح الوسرنا كلاس درس ل ,د حىءاحامو تجرتام فوجرخاكلهأ ن أالوأو 0

 نأ 9 م ىليقام ذم عف عقدنأو كربغ تنكسام ٌكدمىفوج رخأ وقناالولوىلا كح دلب نه سطأ امك! لاو ملسو «-لعيملاعت



 اهمومعقهودعىلعهاراهرصن نمهلك هيله كام ىأ (هركذ عرو) ةيعيبظل اةلبحلا ب.عاصو ص لضفالا ضراءءال بحالا

 ماقىلعفطءهنأالار اء فهدعداما ذك و ( مةقسملا طارصلا هّنادهو) هأوقامأو هلءةامىلع فطءرحلاب وهودصو هك هل لماش

 ىازلاب وةعبسلا ف ىازلا مامشاونيلاوداصلاب وهواميةبماطارصك ب دب و هلوقب ىأ مقتسلاطارصلا ىلاهتي ادب هملعأو ىآ
 كناوىلاعت هلوةك ىرخأى لابو مقتسملا طا رصلااندهاىلاعت هاوةكةراثهسمنب مالو ىدعت,ةيادهلا و:ذاشلاىئةصلاخلا
 يس ا اامصمسمسس# ام اما رع ىلا ىدبتل
 اذهةداراب ل ئاقالهنانهياع ضرتعاو قباسلاهركذ عرب وىأ رحاب( هركذ عفرو) فاك" حس ه !١لكلا هأوقهنمو اًضأماللاب 3

 فال لا ىلع هعب رقن حصب القت ناودحأ دنع ومعاذ مالعاالقةمعنلا ماتأ نم عومجما اذهنا ىلاعتو 1

 عوم ف ةدارا زاوجيىلاهراشاهنادجوالاو لوةىلعد> او لك مالعادا ريو وأ ىعمواولا نوك-:نأالا 5 دك نارا

 اال الا لوا لع راما عضالملا عا رشتلا هجوو اظفللا وجو عيمتا توب || جرا ةانللا) موق
 ةراشاع وضلاوأ مالا !ءفوطعمركلاب (هتيادهو)ادجن س> مالكو هو ىس#تنا اهعيج ىلع للا ماللازتنكي (ةداعتلاو
 ىلاوماللابو هسفنب ىدعت ء:الطارصلاىلاة>سن: ىو (مقتسملا طارصلا) مامثلا نمرك ذام نأىلا اهقيفذتز وك وهددشملا

 غيابشيو أب ولطملاىلا لواسملا مهتما قد رطلا غيلبشي ةنحال عابملا مالسالا نيدلءايا هتيا دهب هملعا باوبأو2:4ا بايسأىلا

 هجوالوةسأرلا مسارعةماقاوةلاسرلا غياب ىاميقم_بماطارص ىواضيبلالاقو دوهعملا طارصلا |: ا. |فاتصأوةداعسلا

 تحج ردندرك ذامو علب ٌأ ودي ذأ ممعمل انالهياعةنيرقم ا ماو بطال ا لاح لات, الا هب صوصختتلل 8 زعلارصتلاو رص 09

 رخارومأ عمهيقاحر دناف ىذرلانيدلا لعل تدشن هلوةنمكرادملا نامل هالافا ماو آاحار دنا مر معلا 5 2 نان

 ةيادخا لصأ نود حفل ىلع برتملا هنالتيدثتلاب رسقامعاوةيفالافراعملاو ةيدوسعلا مئاظطونم 2 1 0 ١

 ريزعلاوه_:ملدب وأ هلقلطملوعفمرصنلاو ردصمرحلاب( زيزعل ارصنلاهرمصنو) هلبق هإةلصاحا مماذ 0 زعهيقاروقال ا
 هدعي لذالريظنلا ل5 سدقت هنادا رااوأ ه .+حاص فصو هقصول سفن ىفازي رعه]ء- وأ هيحاصل عملا ةرفاط كولو

 ةمعنل |ماهرام ىلعافطعهرصنو هلوقوهمي أدهو هلو5 سدا ليرد زعنملثملا ف موق نمسلاغلاوأ هي زعارصتوأ ةتطاو

 رصخلا عماش رك ذإىلاعت هللا هجر ف :دلاهققا وولفاضا 4 2 رقعملا ل رصنلا لدعع نفزآل ََى صول ىدطوفروصلا

 ةمالعاعقوهءامىلءاقطعه_تءادهو نوكلدجوالم اهباهلي دبتل هجوالذاةءادحلا رك ذةدايزعمولو || ىفاجتملا لاو ة-غلاببإ
 سى هتنءولاميلاسا فراعلاد نعت رابعل مظنداسقل ةوعنلا م أعهنأم لءاقطءهرصنو نوكو رعم ىععةن الاءذهقريزع

 اممناعما4ة-:يكسلانأل ىريسفت فطع (ةنينامطلاو ةنيكسلانينمؤتلاهثمأ ىلع) هنامعنب بدب>و ملم ىنعع مل'اك
 ظ ىتلا) هسبعر ليزي وهحرشباعهيلقنكساذانامطا نمردضم مساوأردصمةنينامطلاو ةئيئامطلا || زعم مصنف سم ىندو
 ىفنآك امىنعب نينهوملابولقىفةنيكسلا لزنآ ىزلاوهىلاعت ءاوقاكلذي ريس (مومولةىفاهاعجأ ةلغا نم ٌصالاوهو
 مهدصال غب زنتداكامدعب مهبول جعزنت ل3لاتقلا مدعو فول ا دعب نمالا نمةيديدحلا حاص هدالرصتوهرهقوودعلا

 هللالوسر هل لاق ا:ةيدىف ةثيندلا ىطعت م ىلع عىلاعتهللا ىدررعلاة ىح تقبل |نع نول رمشملا نمضتملاوهو هفضل

 ءاضرلا لج و ز عملا عقواف ىنعيضد ناوهرمأ فل تأ نل هلوسرومللا دبعانأ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ط_ةفوذعلاىذأ فدل
 هللا بصي ةقاعتملا عنلاركذدعب نينمؤ ما, ةصتخش ى رخاةمعنهذهواوءاطأو اوما سف نيمو اب ولقىف ا (هتنمو)

 ىهللادعدوأر وننمنيقيلا ىفةدايزلادذه و هيةةحاصملانا وكلذةيفخاناميامهتداز سوه ا عىلاعت 2 ىل-ع) هناندما

 ذلا ىلع ىتمفرط (دعب مفاعموتراشبو) ىناثا|بابلا ىف هليصمم ىتايسو باوصلا فرعي هيمهوأق ىأ (ةنيكسلا نمر
 لخديل) ىلاعت هلو ةيةنحلا ىفدلذا معنلا نمايندلاةايحلا دعب وأ كاذدعب مهلاعن ينمو لا ريش ىأ 0 لآ 3

 نم طمنةسي ال ةلعلخديل هلوقىفماللاو مهم ردنعة خس ىقوهرخآىلا (تانجتانموثلاو نينمؤملا نايم (ةنيئامطلاو)
 70111 ا 1 ل 7 وو تجد وج ع بج دج وجم ب هج ند + ديوس مست مم دلو دعت مح

 قايسلا ىهةنيكسلاليقوةنيكسلاوةنينامطلا ىورب و نكس امطارد صم ل دميق لهس وزهرمو هلوأ مضد وهوريسغت

 ىولقىةنيكسا|لزنىذلاوهىلاعت هلوقب (مجواةىفهللااهاعج يتلا ) ةفرعم لاو صالخالا نيقو ةناز رلاوداقولا لليقو ةجرلا
 ماكحالا,مهناميا عمةقحاللا ةددخا عئارشلاءاناعااودادزيل وأ ةديقعل وسر مهئيقي عمانيقي ىأمهناما عماتاميا اودادزبل نينمؤم ا
 (مهتراشبو) قيئونل اىلوهللا وىقرةحدل !بابراد:غناصقنل اوهداب زال هلباوريغ ىددصتل !ىهونامالاهةيق-نالةقباسل اهررقملا

 مهلاحدعب يأ لادلا مضن (دعب)ةباور اك مهبردنع أ (مهلاسي)هتمأ ةراشب هماعأو ىأهب مسام ينععفأبلا مكب



 رتسلاو مه ىرحام.  ىأ(مهمونذلرتسلاو) مهب ويعلوحما ىأ ( معو علاو) مهل ” ام ىأ(ىظعلا) مهرقظو هتان ىأ (مهزوفو)
 مابا ىر تانج انمؤملاونينمؤملا ل خديلىلاعن هلوقب مسارسك لاب ور دصم حدفلاب

 ةيلعلا نود اهدا ىف ىواضيبلاهفلاخو مهطامامبررقاكلا ب زعيو مهعيم.ةباوثلا اوقحةتفارمقهللا
 طيلد نمردام ريد ىأ ريبدتلا ىنعم نمضرالاو تاومسلادو:+هللو ىلاعن هلوق هياعلداملةلع لاف
 كلذ نم مهظاعا1نيةفاذملاو راثك-لايذعب وةنحااول تليق اهورك_ثيفهللاةمعناوق عيل نينموملا
 اولاواعاو لرئالةاعوه وهي ر وك ذملا رومالا صعب ةياذدم روهظ مدعو هنم اك برق رادو

 امك هذمرقامهمامالهنعلد عاما ىذاقلانارهاظااهد_>او ىلعتع ى_ءعنافرحقاعتءالثل اولاقام

 هنالفن اسم هنال فطع: للي ةوىلوالا ةلعلا نمل دي هنالاقينأالا انح فد قاع م هنا لاق نمهسفعقو
 المالك انهن رمسفلل ور ظن ه_هقو هل العمسأب راعشاللوأكلذهللالزئافانلا هلا ذهمهول اءاوجلرن
 هللا دنع كلذ ناكوىلاعت هلوق كلذب ىنعيرب اب رقظلاوةاحنلازوغلا( مظعلا مهزوفو) ماتم |ذههعس
 دقوبلطلا ى-هةنمامهنال هلبق سروك ذا تاثيسلاريفك_ةوةنحلا لوتدلةراش |كلذوام.ظءازوف
 مهتائيس منع رفكيوىلاعت هلوقىف(مهمونذلرتسل او مهمعوفعلاو) لا ةفرْيفكتلا ىلع ةنحما لوخديزوُلا

 ةهاهدقيقح هنالريقكتلا ىنعمىلا محل راشأومظنلاةقفا ومعمتأ ذلابدوصقملاهنال وفعلا دعب هنا
 هجر ضراغلان بالو نسحأ اموهةملظرتسلا راك ليلا ىمساذلو لاو ناميالا هر ر فكل ا هنمو
 رفاكل الان اعصنا * دهاجر-أكيفىل رحهلا ليل لوط ىف ىلاعتدهللا
 ىنالارهاظءالوهو ضةذ ري غنمتاحردلا ليمك لب لماكلاريسلا نال نا معضد زوقلاهعدقت لبقو
 اقفل رقناو نيرمالا ىفاث ىلا ةراش كلذ ن وك. نا ل هثحيو لية لوخدلا دعب ريغك-لار وهظقةنحلا
 ؟شلا نمىصفتلا واجنلاب زوفلاريسشتل والادب يورك ذام لب واتب امو أ همدعل ةيسنلابةجردهدبعل
 ةنحلا ل+دأورانلا نعسزحز نذيىلاعت هلوقل مالماوهوةمالسلا لوط نم ريك ايرقظا ايدرعسفت ىناثلاو
 نم ل_صحامدارملان الع ةاولاو صنلا ىفمرخأت عمزوفلاىلاعت هللا هر ف ندملا مدقورظن هيفو زاندقو
 فيكفازوفهدحو ناكاذالودلا نالهتسردعناديعبلايراشأو لوخدلادرغهراشا كلذ ل قو نءرمالا
 هللاهماعأ ىأ(هود-ع كالهو) عدالون ءريغبلوخدلا ناله. عا هورك ذي1 قون ىعموهو وقعلا عم

 ءوسلا ناظللابن يانا تاك رشملاو نيك رشملاو تاتقانملاو نيقفانملا ب ذعيو ىلاعت هل وقبهئادعأ كال
 لوسرلا بند نل نأ هللابمهمظأ نينموملا معي 6 را وقاقنلا ل_هأىذعي ىأءوسلا ةرئاد مبلع

 هوو ىزلاوندقلاب (ايندلاف) بادعلا روك ذملاباذعلاابدارملاو ادبأمبيلهأ ىلا نونوملا
 نينمومملاب هونطام مهم طيح ىأءوسلا ةرثادمييلعىلاعت هلوقو عقاولاب لعي لوالاو منه (ةرخ”الاو)
 مهماعأ ىأ (هتجر نممهدغب 9 هل وهب هيلا راش صخمدعبلا ود رطأ|نعللا ىبعم لصأ (مونعل و)
 ىلاعت هللا مهغدنا ىأ ا ريصمتءاسو منهج مهدعأو مهتعلو مهءلعهللا بض غو ىلا عت هلوقب مهد يو مهنعلب
 لاقو ناكم مسا مالل ا حقب (موهلقنمع و و مه رع وسأى هى ١ موج هني وهنجر نممهداعب ادمهتم
 ركذ| ىلاعت هللا هجر فخ عملا ص رعت لوا ريد متءاسو هلوقل ىلوأ لوالاو بالقنالا ىععرددصم ىلحلا
 داعبالاف يانطالانالهرك ذىوالاو هياعل ديمه م وجدادعاو مهتعلن هب الاقروكدملاه.ضغ
 8 م-هيلع بضغلا ن مئثانوهاعاو مهري_هطتل سد مهباذعنأىلاةراشالا نم هيقام عم غلدأ
 ارشمو ادهاش كانلسرأانا * ىلاسعتو ل رابت) لاقمتةخ_سنىفو هسملعاب قاعتم (لاق
 ةن'الاو لو هيلع ىلا_نهللا ىلصهيتوأام ضغيبمالعاللةرد_ةملاوحأ(ةيأالا « اربذنو

 رفكي واهيف نيدلاخراهلالا| تحت نم

 كلذ اك 7 ل زي ببللللللل يع
 ةناووو سيدخل ف نونموملافرعيل كلذىضقاماو هلوقنفاشكلا قراشأ هيلاوانههىلا ةروسلا وأ نمقايسلا

 اميظءازوف هللادنع

 هيلع لدالةلعماللاو

 دو-_:حهللو ىلاعت هلوق

 نم ضرالاوتاوهسلا

 ريدعتلا نسحورببدتلا

 اطيل نمريدامربدىأ
 نيرفاكسلا ىلع نينمؤملا
 مهب ر ةمعناوفرعيل
 ولخد فاه 2و رك-شو

 ابيفاعاومعنةنوةنحا
 ىأ(هودعئلالهو)
 ننمؤلاوى-ئلاءادعأ

 ةرخآالاو ايندلا ىف)
 مهدرط ىأ (مهنعلو

 ءوسو همر ن«مهدعبو)

 ىأماللا عقب (موماقنم

 هوس ىأ مهبالعن ا حبق

 مر ل
 كلذ هملعأهناىيعملاو
 برذعي وىلاعت هلوقب
 تاقفاملاو نيقفانملا
 تك ناكر
 ءوسلا نط هللاءنيناظلا
 ءو_سلاةرثاد م-ميلع

 مهعلو مويلعهللا بضغو

 مهنظو نهج مهدعأو

 هلوسرهللا مصب ال اوه

 ةرثادمهيلعو ني :مؤملاو

 هوسصب رو هوغط ام

 مهزو احتيال ينمؤملاب
 ورع وأ وريثك نياأرقو

 5.ةاذ 3 نيسلاعدت
 ءودلا رام ق1 نوضلا
 | .هونيلالحلا قام ىلع

 نيمولل(ارشدمو)ءاقملا ماقمىفءاقللادها ثموأءايفصاللايكرمىأ (ادهاش كانلسرأانا)ىلاعتو هناحب_سهقلا ىأ(لادمث) نامغل

 قاسإك (ةنئالا) ةريخع هيتوأام ضع متدروةردقملاوحأ ىهو هنوهركءامسادعالا ني رفاكلل (اريذنو) هنوبحبامجابحالا



 راس فال ىأ(مهذلاسرلا غيلبب ةسفنل هثمأىلءهنداهش نم4 دئاصحو) ةنسحلا هلئاضف أ (هنساحم) كلذ ىل هللا ىأ ( دعفإ

 ملم  ىلعممتداهش لبقتالهنافءايبنالا
 ليقو) هنابب مدنا

 مويده-ثيىأ (ادهاش

 (ديحوتلاب مه)ةءايقلا
 هلل مهديحوتت ىأ

 ىأ (هنمالا رشسمو)

 ىأ(باوثلاب) مهرشمي و
 لاسبق و)ةاحتلا رادو

 هءامبحإ ريشي ىأ(ةرفغملاو
 ارذنءو) ب" املا نسحب
 هءادعأ فو <ةىأ(هودع

 ىفىأ(ليقو باذعااب)
 ىأ(ارذعت)ارذنم ىنعم
 (لالضلا نم هنمأ ردد

 ةلالضلا عاونأ نمىأ
 ىسفلاورقكلاىهىلا

 (هللاب نمُويل) ةعدبلاو
 (بمث) نادال قحكأ
 تقبسنم) هلوسربىأ
 ىأ( ىسح اهلا نه دل
 ىهو ىالاةلزتملاىأ

 ةيوئملاوأايلعلا ةنحلا
 هاوقةيلع لديو ىسمحلا
 هللاب او-:هؤيل ىلاعت

 ىأ(هورزعي و)هلوسرو
 نما دورك وا ءوسعا

 وهو( هنولك ىأ) هئادعأ

 ىألال حالا نم

 نولاتامشاو هنوماطعم

 لوخد ل بةءلصأ ىلعءاني
 5 رمسق# لع مالا مال

 ىأ(هنورصني لبقو)
 ىقوأداهحل ا ىفهود ىلع

 هلل د رصنقدامتحالا

 قنوغلاب لسقو)

 راقولا لهأن م هنودعدو هنومدخت و هنو مركب وهنونارملاةننارهظالا( هنومظعي ىأهورقوي و هميظعت

 مهئايسنأ عيلمش مالا ىلع نودهش ةمالاهذهنأىلا نوجاتك لب مهسفثالموعأ

 ةركبهو>.-سودهورقونوهورزعتو هلوسرو هللا ونمؤتل ىلاعت هلوقب الامم ءةنآ الاأرقاىأ ب صنلاب

 بهذ نمناكناوهنسح كانلسر أ اناباونموتل طب رنالنانث الددحاوةدآاهنأىءىنيماذهواليصأو
 هلوق طدر عمدانهنآ نيحصصم مهءاعنورمثل ك:اوىلاعت هلوق نا ىرتالأ هيفاننيالهنالوقيهرمغملا

 لما ىلع لصفلملا هيف فطءقتمدقت نساحملاو ليهصغتالءافل !(هتناحمدعف) هبلمللا و

 || ةداهش (هسفنل هما ىلع هداه نم)ايبسنوأ ا.ة.قحاصاصتخا اهب صدا ىثلا هلئاضف (هصئاصخو)
 اه رثك .ههصئاصخ وهنسالانيبماهدعب امنوك ةلاحتءالكيئادا ليقوةينارب نموهاوعدلءومقم
 | فلكي هيداهش ىلع فطعلا ىلءارد_:مهنوك وارشبم هنوكورب دقت, اريذنوارشدموىلاعت هلوق لعج 5

 دارملاة(ديحوةلايمهلادهاشل بقو) ماللابهيدعتل مهيلابهلي وأتلةجاحال/ مهلا سرلا خليابتي) ريدتف
 مييلعلسرالوراكنالا مهيلعو لويقلارةماللا دهاشريساهفّدلا ضعب ىف ومدقت مالكه يقو نونمؤملاةمالاب
 فوطعم هنا لق (باوئلابهتمالا رمشدمو) د فو هو ممعفدح لا, مهمأىلعو غيلبتلابمالسلاو ةالصلأ
 ليقو) رانلالو_خددعي ولو اصلا لمعلا ىلعاعطةباوثلاوارمدموا دهاش هنوك لد وأب هنداهث ىلع
 ءءادعأ ارذنمىأ(باذعلابهودعارذنمو) لكلا لمشيفةل#ا قوفعلاوأرانلا نمّاجنلاو (ةرغملاب
 ميدقونب رفاكل لراذنالاون يما ىلا هتمالرهاظلا س<ريَتلاو ش وختلا هانعمراذنالاوراقكملا
 انموثمعاطأ نم لك-اري_ثبتلاو ا رفاكوا:موثمرمالا فلا خو ىصع نملك! راذنالا نوكيف امهم لك
 فال_ةخاب فات اذهو نلسدقام مه رفغياوبتني ناىلاعت هلوقلاةلغماريشست ر فاكلل ناذ ارفاكو
 عم زوثريغنمهرهاظ ىلع هناا ري ذنواريشب سانالة فاك الا كلانلسر أ امو ىلاعت هلوقىف ليقاذلو تاماققملا
 نك-ارفاكلاو نمل لماشهناليق(لالضلا نءاردحم)اريذنو هلوقهريسفت ىف( لبقو) هلمتحا ناو

 رمسشم نأالا هانا( ىتسحلا هللا نمد تقدس ن ء ىل_سو هيلعىلاعت هللا ىلص هن مث هللا نمل ) ىلاعت هلوق
 امهْممعأوأ ايمهر نوكي نازو<وىفامز ىخارتلاوهدلاةجاحالو هناا ىق ىقربودادزبوأ مودي وتمشي
 اقسنأاذهواوبةراشبلابوةنكا.ترسفدقو نيرادلا فةداعسلا اهبدارملا لبق ىسحل اهقصلا ىنسحلاو
 موقلا نعم رامعنموىلزالاهماعؤةردةماجوك اهدا رااواربذن وا رشم ريس نموذل صب وش

 ةييغلاوراط# بأ رقوهءاحاعوهتلاسرب ىأ هاوسرو هللاب اونموث:ل اقف ءانعمو هريم ص درف|وهظفل ىعو ر

 بام هنالةماللو لو هيلعىلاعتهللا ىلص هليباطتحلا وهرخ ]ىلاهو رزعتو هلوق نمهدعب أميقو هيف
 ىلصهراطخل 0 وأت اقل اهيققمح وأكلذهيلع تدك لس وهيلعىلاعت هّلنأ ىلضهب وهللأب ناعالا ةمالا ىلع

 ىقةيبغلاو باطلا ةغيصد وهوةمجعملادعبذل ههمءارب(هور زعيو) مهباطخ د لرْثم (بوهيلعىلاعت هللا
 ةرسفملا:|-مااملق نااهفذح ىنبن يوه قنونالمسفقملان اعمنونلاب خسنلا قاذك ( هنولحك ىأ)ةءارقلا
 قرب رعتلا ارمسش لق واديك اننوك اذهىلءو ريفوتلا اذكو مظعتلا لالجال ١ وشه رق وهند همسك |[ ةعب ا
 ' هريخانال هدقت جمتن ( هنورصني لقو) هلوقفا سيسات نوكيل هرريسفتلا ىلو الاه وعَنْ او رصنلاب ةغللا
 سو هيلعىلاعتهللا لص ى_:ل|نعىورريسُعتلا اذ هناهريسفت ىف ىلعثلا رك ذ دقوا مسالة ضد رعو

 نمي ناكهناهضب ركهج و (ةميظ»:يفنوغلاس ليقو) نوثالبهورصنتو هولك ىورو
 نايراعثأ هيفةغلابللمالادعب مظعتلاب رمالا نأ نمل مقامواذ_هىلءهورقو نعوريسخا#
 اذه نال_هتحي وامي مماستد_ةئةغلابملاامأوءانتعالا لك هيىن_ةعينا حامل الا
 ىأارافو هتلزوج رتالكلام هاوق ىنعمهتلهورقوتريمضدوعو مظعت!اريغ ىنعمىلءريقو لا لجل ئاقلا

 ىردحلاوه(مهضعبةءارقو) نونريغي ونونب ىود(هومظعي ىأه ورق ورو) ديعب هتمظءنوذاختال

 هوز رعنو
 امهتعيىلاعتهّللا يضر سابعنباىلاسسندقوذاوذلاءارق نمىأ (مهضعبأ رقو



 ءأ رلاني-: فو ردملا رعل نال هه رع ىلاتلا وقاسماتلاو رك دعت امهالك وزمهلاب وفاالاد_ةبءايلاب(نمثارب هو زرعتو)

 هلبأو مدة: اهل دهمءارالوديقلا ن عةروصلا.هئانغتسالةمدعملا ىازااب لقي ملاذلو لماتةلوالا فهكرتب وىفاثلا ىفءايلا.ىازلاو

 ىازلامسكو هلوأ مضي مهتءارقفءارقل اروهجامأو ةزعاا ةياغهوززعي ىنعملاوةغلابملاوريثكتلل ل يعفتلاوةزعلا ىأ(زعلا نم) ملء أىلاعت
 (رهظالاو) نيرسقملا ن مرثكالا لوقلا ىأ ( رثك الاو)ذاشوهواهرسكو ىازلا مضوءاتلا ماقب ى ردح رقوءاراهدعب و ةددشم

 اركذيرقأهنال( لسوهيلعملاعتهللا مو ىلصدحم ىحىف)لزنأ ورقوتوهورزعت ىلاعت هلوق ىأ(اذهنا) نيريعملاءاملعلا نمىأ

 امئوفيلا امه أريج عج ريق 75522 ضد
 | ناليفاسمللالاقكفلالادعبءاب وةزمهبنيئازب هلوقوةءارقريخ زعلان (٠ رعلا نمنيث اريهوز زعنو)

 رعلا نملاقو رب زعتلا ىنعع وهو ىك ةنرب ىزوءا يل ابىازو زمحلاودملاءازتاسغل ثالث ةمجعملا مساق
 هتم حمس وهوأ مهضعب دنعدر طار دسصم ن هدب زااردصمنال:دشا|وةعذرل اوةءاغلاوةوقل اوهو

 رئامضلاهذهىفاوفلتخا مهنا ىنعب (لسو هياعىلاعت هللا لصد 2 ىتحىفاذ_هنارهظالاورثكالاو)

 لوسرللاهضءدوهتناهطعد وأر ئامذلاك يكفت مزاالثل !سو هيلعىل عملنا ىلهلوسرللوأ هتلاهلك له
 هوحبس قهس:يعتللوالا ىذاقلا هغبتو ىرشةءزلاراتخاف امهركذ ىتمسا ل _سوهيل ءىلاعت هللا ىلص
 هللاهجر فدصملاراتخاو رهاظلاة ةلاذموةكاكرلا نههيااملهح”هريغاهكيك-ةةورثامضلا تدثشتو
 عقدت ىلاهي ونعملا همي رّقلل !_بوهيلعىلاءن هللا بص لوسرأل طققدو رقوت وهور زعل ريمضدو ءىلاعت

 دقون آرقلا غالب بسانالدعب هيففىلاءتهةحىفنالمعتسالريقوتلاورب زعتلا نال يكفتلا ةنجه
 ءارقلا نمريثك فقواذو هورصنوهور زعو هءاونمآنذلاف فارعالاةن[ىئهلرئامضلا هذهتعجر
 رب زعتلا نا نمل قامو هللا ريمضو لسو هيل عىلاعت هللا ىلصلوسرلار يمص نيب لدغللهورقوت هأوق ىلع

 الفري_ةوثل اامأو هلرصنوهو هلوسر وهخدرصن ىن-ع«ءةناعالاورصصنل اىدعهللا ىلع قاطد مظعتلا ىنعع

 | لمعت ودادضالا نمهنالرب زعتلا لاك الا اا ارادو هللنوجرتال كلام ىلاعت هلوقك هيفلاكش ا
 ىقريثك نثا رقلا روهظ عمل يكقتلاوءادالا هياعالةقئاوملاةب رهظالا عفدنال داماك قءليالاميف
 ىلع رظنلا عطقي ىلءربدةثناما اههريخ هرخآ ىلا ذهن او هيلع فوطه هرهظالاوأ دّثءم رثكالاو مهمالك
 هل اوقل ه1 *م هر وهريخ :دعنأم وأدم هرهظالال ة و رهاظلاس كه :ةؤاوم عم وشما مئاغتوعباتلا

 هوحبتو لاقمث)ةلمحر دقمهنارثكالافافرظ عقوامو مجالا نبا لوقوحن ىلعرب دقت ىلءنكاورةكالا
 ءادالا ل هأهياعامىلا ىخارتلا ىلع لادلا مشب راشأ (ىلا هنو كرات هللا ىلا عجاراذ_هقالي_صأوةركب
 ىرشكزلا لاقهّلل قباسلا هريظن ىفاكريمضلا اذه عوجر نيعف فل اخ نم ىلع ا در هور قون ىلع فوقولأ نم

 ىضاقل اهيلاراشأ م لاصي او فذح | 1 هىلعهيفوةالصل ا ىهو ةحم_ىلا نموأ ح.دستلا نم هوحم سل
 ىلص ىنالع ++ )هةجرت تمدقتىزلا(ءاطعنبا لاو) هلاوأ صن وأ هو.هزرْمتهريسغن ىف هلوقب ىلاعت هللا هحر

 اهلد-ةعاذلو ىنعمواظفلةرباغتهةريثك ةددعتم ىأ (ةفلتذم منةر وسل اذهىف لسو هياعىلاعتهلل
 ىلص هلوسرو تب دلرهظلا هسغنىقرهاظلا (نيبملا حملا نم)اصوص الصف ىلاعت هللا هجر ىنصملا
 هئاعدةباحاىأ (ةناحالا) ل لدوةرامأ ىنعيلع عجز مهلا عمم( مالعا نموهو) سو هيلع ىلاعت هللا

 هءاحاىلاعتهنأد ارأهلءاواولاوا ذك ةريثك نطاوم ىقهنم قبس ىذلارصنلا مس وهيلعملاءتهّنلا ىلص
 رز اوهدبءزعأى لملالوةياذإو همعنلجأوهبااطم مظعأ ةكم تف ناؤهسنمدوج رام لك هلزحنو
 لوقت 5 هلمتلا ةبحمودشر اهطااهيدارملاةرشفملا نا ىلا ةراشا هيف (ةبحملا مالعا ن«ىهو ةرغغملاو) هدعو

 نذلافىلاعن هلوقهيلعل دب

 هورصتو هور زعوهنأوذمآ
 ىذلا روثلا او_عبتاو
 لاقمت) 22 7

 وأهو هلت ىأ( هوحمستو

 (اليهأوةركب هلاول كد

 (اذهن)اليلواراهنىأ

 عجار) وحب سيريمضىأ
 هدب و و(ىلاعت هللا ىلا
 فوةولاباب رأ نا

 فقولا اولعح ةفارقلا

 هناحبس هلوق قوفقلطملا

 ىلاءماءورقويو ىلاعتو
 هلفعيامع هلبقأم عطق

 هنالثلارئامضلالبقو
 ىلاعت هرب زعشب دب رأو هلل
 هيدثديدأتو هنيدةيوقت

 ايأوريسشك نبا ناملعا مث

 ىقةيغلاب أرق ورع
 نوقابلاوةعبرالا لاعثالا

 مهلوأ هتمالو هب اطخحلاب
 ةلزعسم هباطالب راش

 ردقتلوالا ىلعف مهباطخ
 ةلانلسرأ انا ةنكالا

 ده اكد وهللاباونمويل
 نهود ريد: ىفاذلا ىلعو

 (ةرولاهدهف مل_بوهيل ءىلاعت هللا ىلص ىلا عمتشجا ىنعملا او مولع مهلعاقناللوهجالءانملاب( عجم طع نبا لاق) نمآن مكب
 (نيسملا تقلا نم) ةفات ما هجتافص ثيحن ءتناكن اوأهت اوذ ثم نمةفلةذعوأ ةرثكتمةددعت ءىأ( ةغل عمن عقلا ةر وسىأ

 تامال_عنمىأماللا حّتفب مع عج هنا ىلع مالعاةزمه متعب (هب احالا مالعا نم). نيمملا تقلا ىأ( وهو )ةمدق1لا منللةينايبنم
 باي هل عمق ءاعدلا باب هلت نم ثي دكا ىفوةريثك نطاوم ىفرصذلا هلاس دقذا ل_سو هيلع ىلاعت هللا ىلص (هنوعدل )هللا ةءاجا لوبق
 تلاقوباطذملا كد ىفباذاكلا ل_هالادر ىل اعت هلوقتل (ةملامالعا نم)ةرفغملا ىأ( ىهو) ةرفخملا نهوكأ( رغغملاو )ةناحالا
 ملرفغلب هادعأ ب ذعر اكركب ونذيكيذعالمءابحأ منكول منا ىدملاو كبرتدب ّ دعب مخل قهؤابحأو هللا ءانبأن نى رادتئلاودوهلا



 ىل_ىلا نعىسدقلا هناذةهارعل مارك اونا سا سنو ماعت امداراام أىل اعئمّلأ نهةمحلا نا مزلعملا نموهءامعو هءاظع ل عرثكأو
 هلوق نمدافم_س اكمري_غادحأ هني ماع ه|ةئنمىأ(صاصتخالا مالع! نمىهو ) ةمعمل ا ماةنموىأ(ةمغنل | ماو) ىمقل |
 ةرصنلاوديياتلا أ (ةيالولا ءالعا نمىهو) ةيادهلا نمو ىأ (ةيادهلاو) ىتمعن يلع مأو 5نيد كل تاك أ مويلاىلاعت
 وهو احلا لوقامأو ودل |نمه.زنت ةخس قوبونذلا بويع ىأ(بويعلان م) هلدنم هيزغت ىأ ( ةئريت )أ دشبم عفرلاب (ةرقغملاو)
 هم ومضمدزهه هوددسألاء| ممسك

 دقو ةمطاءارلارسكدو

 هرم : ر ردصمةزمها

 ةلعف نز وىلعةن را

 مهب وهائامركذىذلاو

 وهو هنمأ ترد صمءارلا

 قخالاك ماقللبسانمريغ
 مال_ءالا ءاملعل اَلَحَع

 ءالباةمعنلا ماو)
 ىأ (ةلماكللاةجردلا
 ةحردىلا هل ىلا عت هلاصنا

 ةيادهاو)اهق وةةحردال

 (ةدهاشملاىل اةوعدلاىهو

 دعقم ىفةرمضحلا ىلا ىأ
 ةناكمب راقو فدسص
 ناكمررقال ةفاركو
 ْ رفعجلاقو) ةقا و

 نيىل-ءنياىأ(د-#

 هللا ىذر ىلع نب نيسحلا

 مامنه) م-معىلاعت

 هل-ه>ناه-_ءاعدهتمعن

 هافط_صاىأ(هبب 5-5

 همشت ةماركي هصخو

 ه.ضدنع محلا دما ل

 نماهنالدو صا ةمحماف
 هل ف الخ تلقا اًةمدع
 ايدقنلا للخت دوسان
 (هتايحمشأو)اهطلاخو

 ءرمعل ىلاعت هلو: ىأ

 نوهمعي م( ركس ل م ٍ
 ةرثكل هتفحاراثيا مسقلا هءص+خ مضلا,رمعلا ىف ةغلنيعلا حّتفب رمعلاو ىمسق كرمعلو رب دقو داب ك ةايحو ىأ

 ةدحوملانوكسوءاتلا عّدفي هناباوصلااذاةرامعلا فر هاظاطنةءاربلانم 22م٠

 هيلع هماعتالمالسل اوهالصا | ميياعهثايدن ص | وح نمهلعح ىلاعت هن | ىلع لل د ىهىأ (صاصخخالا

 ىأ (ةيالولامالعا نمىهوةيادهلاو) ءاشي نمهتجرب صةخمتلاو ىلاعت هللا لاقاك هريغ دلني لا
 رصنخا اماكاهدعتةو واولا مسكي ةءالولا وةنرقىلا ل_صوملا ىدرطلاىلا هادهذا هر ومأى ون ىلاعت هللا نا

 هترمدنل ىدؤملاهيلعهتيدشاو هريغو عم هل !نهرومأ+اوتل ةمالع ىهوهيلااماهّتيادوفديمأتل و

 (بورعلا نمةئريت هرقغملاف) هلوقهيلع عرفمت اةلمسم_ميدهلانيقاودهاحنءذلاو ىلا تهين لاق أك

 ةراشاهمفو هبحالاهأ ريم نال او قالا للماك ن اكن ءالا س<الوهو ه]هتبع دش نع ةءانك ىهىأ
 ةددكلاءارلا اكو ةدحوملا حشقوءانل أمك وأ ةءاربلا نمز ومهمر اص مةمر كد ةنرب ةئريب و كئلساسمل

 ردصمةمجعملاءازل| هزت خسنلا صعب قوى اعت هللا هجر ىلحلا هلاك امنمع راضمةمومضمةزمهو

 ماقمىف نوكي5ليقىلاعل |همسصةكو مءادالا_عدهزنتل نيسملا حافل | هالوأ ىلاعت هن اىععةه ارم | نك<

 تادهاشملاب ىل>ل ١ اهياع بنرخي ف:_صلا هركذاك ةلماك ة->رده_ءاعةمعنل | ماما هغاس وىل>شل أ

 غالبا ةمعنل |ماسكو) ردت هو وهظا ال ذاميقدح اردنالحتفا 5 ُُك موتايلحتل انع ةئشانأاةيماقل ١

 هىدهاثاةّئيهمتالاوكب هالحو بيع لك نءهدزنو هرولطم عجن اوةدهاشملاريغ(ةاماك.ا اةحردلا

 ةيباقلاتاد_هاملانانمصامل(ةدهاشملا ىلا ةوعدلا ىهوةءادهلاو) هلوةيهيلاراشأ كاف هوعدنو
 نوكوةيديدحلا عاصو ةكم تف ىلعاومدقتل جارعملاةليل هلعةوامال4_لحلا تايلجتل !نءةم_كانلا

 ىفهتجرتتمدقتىذلا قداصا |(د# نب رفعجلاقو) ديقيال م عت مد_ةالاءاضقلا حقل ايدارملا
 ىأ(هبيبحهلعجْنا هيلع اهم ىتل اهكممعن ماا نمىأ(هيلعهتمعنماقنم) بأ الادزهريسعت

 هثاقياب سايالو احم ضعد قب ناراملاوكيدحأ ةدعب رشق دب ملفا عون: وأ اهعيج(هريغ عئارش هعرتشإ

 حسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هلاعرشراص هنا ثيح نمالا هريغع مث نهئشب لمعلا زوال هبافدرهاظ ىلع

 هدع-صأ ال هردعص ىنععهنج رعليقو هنمالل اوهالصلاهءلع لب رجب رعربد تلا نكي لنا لعاعلا

 ىأم-هر وخبهللا هذك هدعصأ ىنءعمدور و حص ناف ىس,نملاةردسىلا لي ربج ىفج ءح.يكعلا فو

 ىلا مالكال اوءداصلا هءلعدج ورعلاب ليرمد مأ ىأ ةنيدملاريمالا ىنبك وهفالاو هيف ملاك الف ههذأ
 ىأ(حا رعما قهظفحو) ىنازامفمل اهاكحمملاعل |قوثاموأهةوفاموأ شرعل وأ ةنلا ( ىلعالا ل ا

 ا مدقت اك قالا عيج(دوسالاو رجالا ىلا) !سوهيلعىلاعت هللا لص هلسرأ (هثعبو)

 11015 5 10 د ع ع ع م م صو تس م مس ب هوو ص ل و سد 2

 لحأو)
 حتفب (ج رعو ) ىعابتاالا هعسوا- لا مح ىسومناكول مال كاوةالصلا هءلعهلوقل (هريغئارشمب سن .و)موةنسلا ىلع هةلانارود
 كوءاكا حافي رهو ىلعالا لرثملا ىأ (ىلعالا لحما ىل اهبل د ءص يأ ارلا

 جرن |هنأراذا حورلا كلامة نالكش نسحأ هن اءاحوحاورالا+يةجرعت اس ليقوةجردلا جار عم اوى وسلا ةعلاطمنعىأ (جارعملاف -
 (دوسالاو زجالاىلاهثعيو) ىلوملان ءزواختالو ىولا ىلا لامام أ( ىتطامورمصبلا غازام ىتحإ) هنسح نم تيملارصب صخش نأو



 هلوةلوةفاكسانلاىلاث عب ةباور ؤودوسالاورجالا ىلا ثثعي مال_لاوةالصااهياعةلوةلسنالاو ن<لاوأمجعلاو برعلا ىأ

 لح>أو )مبةمدحأاهنمح رك نأ نعم رةفك مهتعاذااهمناففكلا نم موب ةطيحش مهل ةماعتلا درالا ىأ س انلل ةفاكالا كال سرأامو ىلاعت

 هلءجو)متانغلاا:لتلحأةءاورؤو عما ىلبقدح الل لو مئانغا | ىل تلح أ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل(مئانغلاهّمالو هل
 2 هون أ( اعيش تت تس صم سس يي 22-2

تلا ( متانغلا هتمالو إ_.سوهيل ءىلاعت هللا ىلص هل >أو)
 هانذأى أ (اعيفشول_هجو) مدقتاك اهيففرمص

( 0 
 ( اعفثم) ىئالا

 ةحوتعملاءاقلا دب دس لي( مدآ داوده_سو)ةعافشلا لومقم(اعفشم اههءتلوهصخوةعافشلاوؤ سوهملع ىلا عت هلبأ ىلص

 ىقةعافشا الوبقمىأ دهحشنلاة ردا .ركذ نرقو) ةحيمتن | ثيداحالا ىف دروأكنيملاعلا عسيجج ون رخ* الاونيلوالا ديس

 هبيقهدمسكدوجت مام هاضرو) راك لوكذكلانعقرو كامن هلو ىنعموهو نآر قلا ىف نس رشعىلعدب زتعضاومىفوناذالاو

 م”نورخ ”الاو نولوالا لوسرلاءاّضر وأ سوه.اع ىلا عت هلئا ىلص هلوسر ىذرب هللاءاضر لعج أن اروصةهناردصم(هاءرب
 ىحر سأ عنب أنعىور لوسرلاعطبد نم ىلاعت هلوقل ةعاطالءاّضرلا موزلل هتعاط هتعاط ىنع: هللا ءاضرب سودملعمل عت هللا ىلص
 دلوديسو)اعوفمهنعمزلا ||| (ديدودأا ىكردحأ لعجو)هو ضرب نأ حأ هلوسروهللاو هلوقىلا ةراشاهنارهظالاو هللا عاطأ دق
 رشح اديس هلعجو ىأ (مدآ هناوهتيهول ا وهتامصو هتاذؤهدارقئاوىلاعتهللاد_حداقتعا مُشلا ف رع قدي>وتلا ىنعملصأ

 مدادالوأض ءبناكالو ||| هازحأ ىلا ناكرأو بنا نكرلا ىن_عممل_صأوهنناسمالا» .تإ ه.دارب وقلطي وءاوسدوبعمال
 هناهنم مزايفهنم لضفأ || ناكا وه تهيلع مقوي ىذلا جرا هناف طوشلا فالك ميوةلخا دنا هتيهام ءازسأوأ ةيجراذلا
 سو هيلعىل اعملي | ىلص انكر ل ءجهئلاسر ول سو هيلعىلاعت هنا ىبصهتومنب رارقالاو قيدصتلابقةحةءاما لماك-!!نامالا

 هيلعمد [نمىل-ضفأ | ىنعلا ىلعهناالاك لذي رارقالاكىفاثل اىنءملاوألوالا ىنءلابناكءاوسهنودب لل... ومءالديحوتلا نم
 ناهربلا قي رطب مالسلا ل مالا لوخ دم ىلع هفطعل متل دعب ناكاميماقالاريسغتر هاظلاو ةقيتح ىفاثلا ىلعوه لام والا
 هنموىلوالابىمس ىذلا لص عتناييدارأوأ كذام عامتجاةلعلا لعج واءاضقلا حت ةلايدارأ هنالل+قناكامدنممامالا دعو

 0 ا ىديسدتانوعيابيافاكنوعرأب نيذلان ا ىلاعت هللا لاكش )سفن مامالا نايبال مامتل |هعامتجاب امل قت الفىلاعت هإوق
 ىخارتالة_>احالذ هنءعهيخارتا هإءقام لوالار ظن مث, هفطعو هل قام ىلع ليل داك اذه(ناوضرلاةعمب ترمض'أىدل5ثىا ى

 ك0 7 || دضاعتلاىلاةراشا ديل |ىلعديلا عضو مهتداعن ءناكو مأ ىلع قاشيملاو دهعلا ذأ هعوابملاو ىترلا
 3 9 2 0 ىلاعت هلوقلابب تيمسوة يدب دحلا,تناك ناوّضرلا ةعبب و(م-مدنأق وثهللادب) لاواذاةٌكسمُتلاو

 مام 23 لامع -. ته ده 2 02 00 6 د - 6 1 5-5 35 .٠
 ٍ هل 0 3 3 هعيبلا ات تعقوهاضعوةرمس# رحشىهو ةرحشل!تدل وعباسذانينموأملا ن ءهللا ىذر د)

 رم هد داك رخ ل نا ىلع تناكةءدامملاو ةئامس#توأ ةئامعد رأواقلأ اوناكو ه_:ءىلاعت هللا ىذر رع نمزىلا تيقب و

 ةمعت انددت لب ىمهقنل

 ناىلعو الةمولانذ_+انالهّناقلوق. نأ ىلعو ركنا نعىسوملاو فو رعملابرمالاورمسلا ورتسعلا ىف
 افانثكننخ ةسنح انلوانءانباوانحاو رأوانسفن أهنم عنئاممدعنمتفب رم انياعمدقاذارصنن

 ةسعيبلا نعمممدحأ ف لخدن لو ةيقعلا ةعيب ىف ليقامااذهنافهلةاننممهواذهو هسفنىلعش كني
 سش» رقل هدعب ناك سو هياعىلا_ه: هللا ىلص ىذا !نالهنءىلاعت هللا ىذرنامثعو سدق نيد اريغ

 هريظن وهروهطظتقو هرال

 نباوىدمرتل اودج هاور

 مد.عسىلا ع ه0 ّ 3 2 5 : 3 . .٠

 3 1 0 - ١ 3 لاقو هنعيسوه يا ءىلاعت هللا لص ىنلا عانق تسللاراوزاؤاحاعاو برج اوهدقب ل مهنامهريخيل

 رذنال 0 07 نمدهلع عمها هملاو ) كلانامهتءينبهلبانوعياهياكاىأ) هل-ةقب فاحرالا عقو ناكو نا م :عليدده وبس ا : ا ا

 ةنملا مهنه عابملاعت هللاق ةنحلا مفنانمحلا اومأو مهسفن أس نموا ن مى رتشا هللا نا ىلاعت هل اوةلعنيبلا

 راشأم ةكرعملاق ءلستل اودضداةمءارشل اوعيبلافاهممفاومأو مهسفنأ اوءارمهومحلاومأو مهسقنأب

 3 ودة: ام4ناءلاقاذإو ليقفاشكل أح 9 رمش صعد ىفاك مل سال هرخ أ ىلا نولم اهب ىلاعت هلوقيهيلا

 هنادر والو هللا نمددهعب قوأ نمو هاوقدملادش رباك ةدقأعملاو ةدهاعملادارااو رظن هيفوةنكلاب

 دواد ىأو س1 ةياور ىو

 عفاسشلوأ و ةدايز عم

 ىقو رخالو عفشملوأو

 5 58 : : 0101 لآ

 ند لرك دكلانءفروملاعت هلوقنمدافتس اك (هرك طبهرك ذ) دوو عج ىأ (نرقو) رخالو نيرح الاو ) ل اعد مساك ١

 قكردحأ هل_عج د)ءوضرتنا قحأ وسر وهللاوىلاعت هلوقل(ءاضرساضرو)لوسرلا اوعيطأوهللااو ءيطأوىلاعنو هناحمب_سهلوق

 هنال(عيلا نوعيابساسعا) ىاعشا| لهأ لاق ىلءكعمقاث.ملا نودقعي ىأ(كنوعب ابنيذلا نا لاقمث) نيدلا ىف رمثعملا ىأ(ديحوتلا

 دلاباميتعيدبهّللانوعياب أسال ناوضرلا ةءيبز ةعبابملاهذهبهللادب رب ىأ(ىعي) فافنالابةعيبلابدوصقملا



 (مس عد. قوق هللادبي
 هلءقاادك م فانئتسا

 هد. ناهللا ىأ (ديرت)

 دنع) مسيل أ قوق

 8 رطىلعىأ (ةعيبلا

 ىامساتلا لاو ةيصوصلا

 ةعيملا ل_هعديرب هلوق

 ا ةعبمل ادنعمانعمهءاوص

 كيان ءلاوةدارالانالاو

0 
 الو ىنعيرسفملالوقي نأ
 نم لوي نكلوديرب
 لمت< وأ زوحوأ ءانعم

 ىلع ىرحت ام كلذوحتو

 ةخدلالا

 يما ؟ را 8 دقن واهات 0 مقاسك ا !ةعب 0 || 1

 انكيلر

 قل يقتل تدارس دلو ةعيعملاسح قتلاودر وصلا تس تشان ااهممّد وجاب

 ةيلغل ط5 اولا ىطب ناس> الا ماقمل نيا صاولانم_:هوثملان مءاعداةمود- م اهماك اهلعح لب ليوانالب

 دارعريغ ىلا ل قو ملقعت هيفوةطساوالب هناك-ههيدشل | ىلع قيقحهنا لهو ٌقامدارصقلاو دوهشلا

 لءجاملو لوالاهوجولا ىلوأو نحلا عمدنا معز نمىلءادر فاض الك-لا ديك ان نعزاحمرمد لاو
 ديرب ) لاقا ذلفهارتساك لييختلا ليدس ىلع (مهيديأ قوذءللادب) هلوعب كر ا

 ىلع هيقفلس !اروهجو هياشثملان ماذهو ديلا قوقديلا عض وقم -مداعىلءةع املا أ (ةعيبلادنع

 0 طرمشسد دهيقيلوأسع هد : وانىلا مهضعد بهذوه.ق ملي الا_عدبيزم :وهللا ىلا هماع صد وف وقنا

 نباسهذوالفالاو ا وال نا تهت نرسل اعل

 انهم ركذامم ف:صملاراشأه-يااوالثالاوزاحاس رقد وادلاناكناهنأىلا ىلا عت هنا هجرديعلا قمدد
 ةردقل |نمةسرقةقصابدار ماق عرش | ىلاعت هماعا هقالطايدر و ليل | ىلا _تهللا هجر ىرعشالا لاق

 ىلعمدكأ هللانوعباساكا لاقاملف اشكل !ىفوامزالاغب مشن دما ىف ن اف ةمغا ودا ككل

 دب قوى 3 سوهيلعىلاعت هللا ل دهللالوسردد كررت هرخ ا ىل اهلل دن لاقق لب .حمأ| ىد رط َر

 !_.ىوهيا عىل اعت هللا ىل_صلوسرلا عم قاع لادهعناربرقتدار طاق حر اولا نعوزن هوهونيعباسملا

 ل سو ع دك غمفانكتساوألاحإ 421لاق تيح ىواضيبل اهعب :وتواقن ريغ ءنمدهللا عمد دهعك

 اعمل اهيدشت هللا ةعدأمع 000 ل ولولا ياكم لااكداب وليم جدلا

 م نام هس سقتلا قارمضمابيدشت عدا ميلا, سل هلاتاذإ اة. دشن كلذور ور نهو

 هنهمشلاف لمعتسملاهمشملا اظقل كك اكس !ادنعو صم ل !| باص دنعرمضم اهي نا ىو ةينكم

 كاك 1[ لانامانه حصدالو همزال كذ.هيلازومرملا كلورتملاهيهميشملا مسا نعد رابعا ههريغ دنعوءاعدا
 تاننازءء 0 لييختااف اعاجازوالوهو ىلاعت هتاذريغىفةلالحلا لا معمشا موزلل
 ىأرلعوىن؛ وزقلاىأرىلعت, انكل اةئررق ىو هيل عد ابملاوهو هنهمشملا مزاول نمىهىتاديلا

 ةيلييخما !ناروه#لابهذمو ىكاكسلا س هذ منيب قرّلاوهبشللهبكملادبلا اظول نءةرابعهريغ

 ا ئثاهم وشالةيمهو ةروصى مه لد الةعالوا ىحاه نعمل قةحتنال

 ظفلاهياعقلطأو رافظاةروصالعرت_خاو هنروصد مهولااهر وصل ايّتغالا قع بلاي ةينملاه+بثأ
 ىرمش عزل حرص دقودد !| اظعان ماع تار تعا انه نكءالوراغظالا
 4 فلهللشم- طأو نيعبأ. ىلا ىدياول_هن ىلا ل_بو هيلع ملاعت هللا كص هللا لوسردب دارملان ا

 راس ةعااسفر وصس : الةدامىف ليحتل ىةحت ىلع دي هناله.هذمن الطي ىلع لد, همالك و اهركذ ذ

 ليوخماا قب ر-طيلعاديك اندك |هلوقوانهلييختل ادوجو فرتعت 1 نأ يعول رولا

 هيلعىلاعت هربا ىلصلوسرلاو هللا عم قائيملادةعنادافأ هللا نوعي ءاسعأ ف 0 !ءااهمدش ةلانا هانعم

 هيدشنلا هديك انةراعتسالا ىلع ةلمتثملاة افا ذ_هديفتهن هنو 0 ! وتوم دالي ءاوس

 عوامل ةيانكلانودلي.ختلا ركذ اسغاوفطءيرلاذلوةاحنلنودىفاعملا لها ىرىلع م يلب 18 ا

 نورةملارمضملاهيدثثلا ىف هيهمشملاتلقناف د رخ الأ نءنزيمزال_ةلادحاب ىن هك اناك اضف

 لعج حمصي اللوالا ىععو لسو هيا عملا ا م جامل امأل يمختلا

 هللا لصلوسرلا دب صود+و 5 .دملامومعأ هنديشملامزاولنم مل-_بوهيلعىلاع هلل لفل تر

 مسوي لعىلاعت هلا لص لوس اذن ب ص تالا عمومعل هللا, ناهياءدرن ىفاملا ىلعو وم سودماع ىللاعت

 ر انك تل ؛م-وهيلعىلاعت هللا لص لوسرلا دي ديرب هلوق عصي فيك صامل ىلع هلأ الدال ماعلا نال

 لوألا



 ىلا هير غىىورفاراشأد قو مهردقوم-هاوق قوف هلو سر رصن ىف هنردقو هّتوقىنءملاوهن ردقو(هللا ةوة) هللا ىديبدارملاىأ(ليقإ)
 هدعبىذلالوقلاىلعو هلرصنا|ىهو مسوهيلع ىلاعت هللا لص ه.دناهبهّللا دعوت ل .ةتادم ةمعن ركذاذه ىلعةب الا ف نوكيفلوقلا اذه

 ىوأىلاعت هلوقهنمودوحوم ممم ةوقلا ىععةغللا فاضت ديلا لامعتسا ونيعبابملااهبهللا ف رمشدقةل_صاحةمعنرك ذاميقنوكي

 ناود لاو ىفاثلاوأ مالا نمابتفاضا صو صو اقلطمدسيلا تابثا نع ةرابعل ديلا لمكفولوالا
 امنامهدي [قوفىااديلانال مهيدنأق وف ىلاعت هاوقوهو اهصخاعةنورقماهلكىدابالات ع
 همللك لج ىلعءانبهلك اذ هوهمشلل لوشرلا د, تامث ا لميختلاف وهيلعىلاعت هللا ىلص ىلا دب ىه

 ةحراحلا نعمزئال ديلا ةفاضان اة ىوغللا 16 ل كتل زج نان رهاظلاوهوىناعملا لهأحالطص |ىلع

 فلات هدعب عممناالاّةر وك ذلاتارايتعالا ىلا تق لديك اًملاوةغلابملادصقلرب وصتو ليي درحم

 لاقي نأ باوصاا ىفاسملتلالاقوهتلاهجولىأ هللا نوع. امي اغا ىورو حاط ملا ىلع ىرمل ا ىف هتداعا
 ديربالو ىنعيرسفملا لو قي نأ ىتينيالو نقولا مالك ىف هاما ةيانعلاوةدارالافالاو ةعيبلا د_:عداذعم
 ىلعاذه(هّللاّروق) ديلاريسقت ىف( ليق) هاهجوالاتاذهو هوقو نمت وأزوكوأ هانعم نملوةد لب
 هئامسأن ءواه بف صورىلاعت هنافةوقلا انهديلا.دارملا ىأه.اشأملا ليوان ىلا نيمهاذلا فاخلا بهذم
 اهراثآن الل سرءزا<ي وهف مهاوق قوق !سوهءا عىل عت هبا ىلص هلوسررصن ىف هتر دقو هللا ةو5ىأى ولا
 نم عنامالو لسوهيلعىلاعتهّللا لص هلو برابسهزلا دعو ل قمم ةمعن نوكت | ذهىعف ل يقديلاب رهظي
 ىمهباوث قوق ل_بوءياءىلاعتهّشنا ىلص هلو سراهّللا باوثديلابدارملا ىأ(هءاوث ليقو) لاحم ا ىقمرامّمعا
 زعلا نمدوحنمام مهتعيدب مهيلع هتمعن ىأ (هدنم ليقو) هلوق نمسد رفوهو مهدهعبءافولاو مهتعبابم
 ةمعنلا ىلعديلا قالطاو مهلا وماو مهسفن أل ذو مبتعي اع ٌكيلعمبتنم قوفةرخ"الا فباوثلاوامندلا ىف
 ىدابأو ىدبأىلعةعو#وةدرقم ىنءملا اذهب تدرووبرعلا مالك ىف عئاشاملة .اعافل اةلعلا ةلزنعا وكل
 ىدا.أىلعةمعنلا ىنععو ىدنأ ىلع عمد ة حراما ينععديلا لاوةسغللا لهأ ض_عب و علا عجوهو
 ضورفنيح اصلا ىقىدنلاىدبأو «امنوفرعيدب ىىوقىف كدوحل هلوقهيلعليلدلاولوالا يحتلاو

 تاحجىهنا ون نمل ىدانأ *« ىنمتخا ارتنا ارع رك هلوق
 رهاظرب-غ ةعاطا |نيعي ايلا ن هوبا ودل اهللا نماهما نمل هقامو هل مقام عج رب ىنعملا اذ_هىلاوليق

 قاثيااودهعلااهنمناعلريعتسا دوو لبحلا طب ردقعلا ىنعمللبق(هدقع)اها«هانهديلا (لبقو)
 دهعلادةعنءةراءعديلا ىأانهدارملا اوهو حابصملا ىفايك هتدهاع ىبهعهندقعو ا ذك ىلع هتدقاعل اعبي
 ىلاعتهللان ا ىنععدماماوةءيسل ا دهعمدا ناو هفىرد_صملاهانععناكن اف ةر وك املاةعدابملاىهو
 بدسملاقال-ط ا نمو يقاهنواعقي سانلانالديلا مسااهدقع هداحالراعةساناهمعوةعيبلا ذهدج وأ
 هنية ح ىلعمويد: ا وهنا وحرص[ كا-.كرتا4 نافةبوغللاةراعتسالا عيشرت مهيدي قوفو بدسلا ىلع
 ةراعتسا هلوقودقعلا نعةرابعديلا نا قرهاظهمالك لون ابه يلع ضرتعاو ىفاجتلا حرمش ىف اك
 ىلا” هللادقع نا ىنءملانديلاو هودرفملا فز وجتلا امبيلعوداحالل اهتراعت#سا ىضتقي هدقعداحال
 اذهو اهدقع معو ةعيملاهذهدج وألحو رعرلاعت هللا نايهريس فت ف لاةعوه ومهدي 1ى وقمداحاو

 م- ميدي قوذدي هلناكولهناو ىيكرتلاءانعم مزال هنافمهيدي أ قوذهللادب عوممنمداغت امنا ىنعملا
 الج رمدقتكبك مزاحتمناقيقحتلاو ةع.بلاهدهدجوأىذلاوهناك-ا مهحراوج قوذةحراحو

 ىردصملا ىنعملا لع قاطمق ردصمدقعلانال وقأ < ؛ليتاملةثساتمر هلظي ادعوك وع

 ريسغ قيقحااهانععةيناثلاديلا نوك ناالاهرخآوهءالكلوأنبب ىانالفاذه ىل هو هب لص احنا ىلعو

 هللادب ىزارلالوقام اوال_ىرمازاحوأةراع5_تاناكءاوسدحو هلك زا هنا نمهاعدا أمره هجشم

 ىوتلاىفوأىأىدنالا

 بترتملاىأ (هياوث لدقو)
 مهيدي أن مهتعباسم ىلع
 مهتعي اممىف مهدايقن و

 ليقو)ةمعنلا ىنعمديلاف
 هنمو «ةيطعىأ (هتنم
 ىو ديىلعنالفلل اعي
 لعختالمهللا ثيدحلا
 ىلقهمحادب ىلعرحاغل
 هللادجر ىطاشلالاددقو
 ىدادالا :مىد.كيلا
 مييلع هتنم ىنعملاواهدمت

 ما ردع
 ق رعل ١ نه» هودئمامم

 ىقعلا فباوثلاوايثدلا

 ٌكيلع ماس.ةنمق وق

 ثا كلم_بةءابع

 مهاومأومهسفنأ اواذِس
 تبهذهيلاوىفاجتللا لاق
 لاوعتساو نيرسفملا رثك
 ىلع ة-ءلإ اقدبلا

 لوقهنموريثك ةم_عنلا

 رعاشلا

 دب ىو-ةىف كدو-#
 اهتوقرعي

 نيحاصلا قىدنلادبأو

 صضورذ
 عج ربىعملا اذ_هىلاو

 هللا ن مىهلاق نملوق
 ديل ١ ىنءألا اوُدلاهناحس

 نمودب ولا ةي الاف
 باولا نافةعاطلا نيعبابملا

 تدم ل_ادىلاعت هللا نم
 ا

 ةخس:قو(هدقعإ)هللادوبدارلا ىأ(ليقو) ةعاطالالو باوثلل امس اهغالاىقدمل !سساؤالا وهينونتميامت ع ةلخادم ممةعاطل اوهّدنم .

 اسكانويمدالا ناك ث مح نمديلا مءااهدةعداالراهةءاناهدقع متأوةعيبلادج وأ ىلاعتهنا ىنءملاوفي رتو فيدتوهوءوفع

 ىدنرالاو ةراعتسالا:ذفاحشرت مهيد أ قوقىلاعتو هناحبس هلوقءاح وسلا ىلع سبسلا مسا قالطا باب نموهو ميديا هنولعفب



 ىهلهديلا ظل ىفىفاعملا همام ا لاوقالاهذه ىأ(هذهو) فصل ا لاقاذلوابةيقح م16 ىلع حراوحلاى هاذه ىلعنيغي . املا نه

 يس ل

 عضوتدقدنا[ك ةعببلا ىلع مهظفح م مت>راح قوف هظفحىأ مهيدي .ًافوذ 00 00
 2 لسع ؛ اسملادب ىلع هلا

 3 ١ 1.( «ناراتغاوز الاول قنلا لاكن ل ص لوسرلل نيعرابملا نا ىتقيالهنأالا ةءليثمتلاةراعتمالا ىلا رطانهناليقدقفمهدقع || ل فد
والا سيل سوهيلاء ىلا هلا لص لو راو عبايه ىضتن.١ ع و م اكهلنا نوعي 0 ب تاقالطاىأ( (ةراعتسا)

 هللا

 اًدةمهيشملار 5ك ذ ذمم دل اوسرب هنأ هد .ثنارةيليمحو ةينكمهللادب ىف نأ ىلا بهذ نم مهنمو عام امال امةأح

 رند 2 ل_.ةك هل تماس ناهةءأش دل هل: عش ..الام وهو حارشلا صد هل ةنأك ليحتل ىلعا دو هل

 ةراعتسالا قزوح هنارعامتةرعدةوةراعتسا تاذر.دقتلاوأراعتسمىأ ( سنو ةراع" ساهذهو)

 ةراعمسال !نموهنممع ًاوأل سرا ازاى هو هن وأ ةراعمس اوأة < مدئوأ ةيلييك و ةينكمنوك- 0 :نأ

 ىهوأ ل قنلا ليس ل عثفلا لصق ةتعضوامربغ لعمرامعلا قد اه اتاي ىئامرلا | هدحو ةحلطصلا

 ةنحلا مهايا ىلاعتهللاةاثال ليش نافم هاومأومهسقنأ !نئموملان مىرتشا هللا نا ىلاعت هاوقك ةدايثع لع

 لوقل الوقمن موهقريخالاهجوللوأ هلبة اذ عجار ا ودل 3 مفاوم ومها ال لع

 اهدقهتاللاق جار هلا صعب هنمزحوريخالاب قاعة مىلاعت هللاه حر دصملا مالك نم امممالكوأ

 نيس هناكم 1 :ل| ضعي ىف عةو سدن>> هلاو الام هيقوةقيقحوأ لس عز ادع لد ةراعتسا سدل هلق 9

 لوعتشسم مهيد [نأوهو هوجولادحأ ىلءراح سدنحتلا اذهولوالاوهروهثملاو ع مهم سوءا

 قتاوزدنال ةيجسشر غنم سسانجلا عفو :ءاا - م ل معاس تسل هللا دب «ناك شالو قم قحا هانعمؤ

 ةيسست اسال ه هد هزاع

 (مالكلاىف سدنختو)

 تارامعلا ىف ْننةةوىأ
 كر 3 و ةئامالا

 ىاشيتفلا سيتا
 ا فالث+اوظفالا فافتاوهو

 هر دام لع ىدسعلملا

 لبهري-غو قانماتلا

 ةء-انملا ىءعىوغللا

 قاطأ اذاالثمدقعلا نال
 دارباءاؤديلا اهيلع

 ك4 .ةحامهد-أوأن ان زاخوأن ايقيةحناينعملان اكءاوساظمل نيثءاكسلا اهنسفةحراهلا ىععيلا
 نك احد ءاكرادعرخ؟ الاو

 عحيدبلا باب رأ هل ضرعتي .لعوناذ_هفالاوهيفانب الع < اودارق الاب ملاخلاناان اةنا مانوهو هيف 2 ىدنالا سس 6

 هيقاذ_هرك ذو نيعضومىالان آر هلا ىف مالا سانا عقب ملهنان مناقتالاىفام ىلءدازرا ذه ىلعو وذاك هيشانملاو ةيسانم

 ىهله من :ماك هدابعو هللا مب ةكرتشم ا تاغصلا نا ىلعءانب سدن هيغف ىزاك ىب .«عامبلا| زاةولانا ىلع امعمتثلا ركذ ىناسمللا

 نهسحدعلاو ودئاوفلا با“ كى هلا نباهإ_صفاكتالام لعل ا

 3 د عت دما| سدندحتل ادرب1هنامهضعد لاق 2 ةهلل اهجر فن_صملا ىلعاوضرتعا ثدح حاولا

 ىديالان يب وامهتيقة>راحادارباماقد .ل|مساهيلعىلطااذادقعل انالس ءاذلا قا ظموهو ىوغللا

 هر اعمسالا ةهج ىلع همسأنم

 دقعأ ديك انو) هيدشم هيدشنلاو

 يح نمىأ(هاناو معمم

 ردنباهمعزام لاق مث طاخو طبخ هيقامزاك مهضعب ركذم هلهجوالهداسف عما ذهوةبسانم 3 أ
 نأن كام *

 دهؤن لاتيز ميد اذ سن اما ذه ةماعلا لو# عقدي ناك م دالا ا هلع اذه تالا نأ هربا ل صدعم نتعؤو

 برضلاوهىذلا سنا نماهنا ىلعءان ,هداملا دحتاناوةروصلا فالدخالا1- هواذ_هنب 00 1 تواقتالمقا عم

 د_ماح سمح | ناهد دارمن اذ ىيمصالا مالاك موكب ملاذهوىر رهو ا هيلعدبناك ع ونلا نممعاوهىذلا ريد أواعت يك ءأاولبق

 نمريخوهوروهشماط هناف هلىلاعت هللا هجر فص الامعتساامأ ورححةساك هذ :مقاةدشأ عمس طور اخد هللادب ىه

 : فلثخاو دو ماضي سانا ظفلو فاشك- ١١ فشك ىف اك هل نولا +« الن مقنصملا ناقرود> عملات تاوصأا ةغيص ( عاملا ناش

 هللا ب_صلوسرلا'ىأ(هابامهتعيبدقعل د 1 انو)ةغللا لهأ رك ذي لوا هح توأم 4 رسل , وهل ههيف

 ىلع هللادب ىهمهيديأولعت ىتلاوديق مهدي باق هاعم مم دب 0 هلمهتعم ١ سوهملع

 فوطءمرور م ةملغءل | دور دصم بنع هز ملثع( لسوهيلعىلاعت هللا ىلص عاملا اش مظعو) رهام

 ىلاعت هللا هجر ىن مك .طعرصةقااذلو ماقملابسست ًألوالاو لوعقموأ ل عاف مسا ع: : ام .1|او دع ع ىلع

 ده هيدارملاو لوعشملا

 هيلع ىلا عت زنا ىلص

 مسكي مظع هلوقو (ملسو

 رورع أظل اعافونيعلا
 م هبقو 4“ ل ءاطو هللا ديدن ل« < هميظعت 1 هللا بص ىنذل اهيدارملاو ريكا اللام لعاتطع

 تاو شت هك نا وضعي لوقوىلاعتهللا هجر فمصملاة رك ذامم5 لخاد هل مأ 0 أ ان 3
 !لاق ا ال ا ب ١ 6 هناطاسةماخلو هنامةمظعل
 هلذدهن 1: رود وهو هزل ريغ ىلع ه] ال اقالط هيراب هلا تاكو ةيلعللا هلق لس ىذا رعب لح قيل

 نوكدقو 4 *ٍ 8 عدد رب لعج نمهلقا م دمك انهيقو رماكلاوقالا ضب عة 31 !اةراعتسالا زود
 ءععجك :اهيدنس للدعم هل

 امناكنوعي ابن يذلا نان" الاهذ_هىفاك هللا لعفنيعدبعلا ل_ءذهيق لعج ىذلا ليسقلا ( اذه نم ل 9 9 ' 00 1
 دقو) ه-:ءاطدهتعاط

 نمىأ (اذهنم نوكي
 نكلو هاباكط يل ستوك مصخبر ديرافك ىأ (مهولشةن لف ىلاعت هلوق) هللا نوعياماءاًك نوع اس نيذلا ناىلاعن هلوق ل يمق

 | مهول: تهل 1 هلو-5) كعب ؛ هبقو المدة هنوك ن ,هزاح ىهوأ ى-.ةحللد_ةودرخ [ىلا
 ت0 ك1 2 ا ا ا ل 11 ا ف ل ا ل اي د ا 2 نظفت ا ةشمخ



 تارتلال صوب ايمرىأ 1( تءمرامو) هباستك ادنعهللاةوقب هلنورش املا مهوهنايسأو لكق ةللىل اء اوهذاامهبىأ(مهلتقشان و١

 ةقيقحىأ(ىرهتلان 0 و 9 الاسرا واذخأو ايا دك اوةروص مههوجونينحوردب ىىوبىأ( تيمرذا) هيلعر دق: لو مهميعأ ىلا

 وم هزبعاف هك ءديعب لغش .الإ لرش هن قيمت اعيج جمهميعأى لابارتلا هلا ه2 د :انمكيمز غاي لا دح م.ممهلاعتهيمر ابق ةباداواغيلبتو

 "650 ةيلصوز اوك نوعباس نيذلان ا ىنعي (لوالا ناك ناو ارسأو الق مهنم منك

 |رد.ةوزغفف تازنةد" ال, اسهو بيرلو هز ناو خظ ولا 04 قاائاوهذامهلت ةهللان 0 و

 مل-وهيلعمثلاىل_صنلا ىرذاةممعقوامىلاّةر اشاهرخ آ ىلا تدمرامو هلوتواه دعب لاك ن1

 هئعشتامالا مهم مدسحأ قمن لف هوجولا تهاش لاقو ىتابا معاك ب ارتوءابصح نم ىفكب نيك رشملا

 تنئآهناثان" لا نعب ةوباشنل اة.“ الاتلزنو م_هولثت ىدج+نوملسا امويلعد شو مزهلاو لغئش|قهنم

 ةلزتعللاعامت اءذ_هداميقوميق نسلوهيفةرصحتمتئالثل | لعجو رهاظلا تك ريدأ ناك العؤ هسفنل

 مك تا تالاوونلا د نمامييفااهللانوعبا باسكال قنمنيث" الازاك وم-هوت [كلاعفالا اخ ىف

 م ةلالدالو ا او ىقن امهية سدل لان هللا ديهللا نو»» اسائاكنوعاس هلوقودش

 (اذ هو)زاحناع عون ند هللاد» هلوقنمالوأروك ذا ناكناوىأ (ز زال اند نملوالا ناك ناو )بص»

 ا طقذ لكقلا ىلّةراشأ 5 هسدلو (ةقيقلا بابن 4 تنام ءعلاىأ

 دارا هحورمتلا صعب ىقاك انههناينلة+احالروهثمرا ةقيقحل ا وهعاوناءزاهلاوهيق لخاد ىأ ةقيقحلا

 ديلاىلاةقيةماوةعد املا ىلا زاحللا مه ضهد فرصو تسل اى مةاولا ىلةعل االىوغللاز اللا زاحللا

 زاتعمن الوش د نمىأرىلءهنا باول ىلا جات>اناغيلب ابيدشم «نوك ناز و<هناهءاعدر وقةيقوقلاو

 لامعت لاه حر قسما امهض»د لاقو ءوج ولا ضب ىلعديلاىلا ع.جار هناوأ ةردقمةاداهبق سدأو

 ىدالاق ما تادب هاوةىف ىلا عا هللا ق>ىق هل .ددسمادءلاباهدرةذااهقالطا ىلعةب" الا ىفةعبابملا قمل

 نتاخا مل_سوده- اعلا ل ىنلا لعق قااخ هللا ىأ(هلعذ قااخوهو) لاةف لم قلا هيف حجرداو
 ريفتوأ ممعتلا دعب صيصخت (هيمرو) قايسلا نمهمهفلدبعلا ىلارممضلادوعل مة و دابعلا
 رمضوة>خس قو مااكل | تك قل صفقمقرئاوهئتب ءةدارالا يىنععةدششملا(هتئدشمو هياعدب ردقو)
 عوفر ل عاف ساو هر وسكاةدحوملا ديدشتو ةلههملا نيسل ار ةيدسمةححصمةخ سن ىو وهلعفالهد اء

 لع ناثىليلعتىلاراشأ مث بدسلا ىندعنو كيفه« ف ىلعافطعهرحزو كو قل اخىلعفوطعم
 ىقسمأ هنالو) لاف قال هترباغمو هلال ة-اىلا راش ماللاداعأو هي حنيت" الا ف لععل انوك

 راشإاو رشب لاقي عم تالف هريغو د اولاهيق ىوتس وناسنالا ىلع لاقي ,كلراشمظ الاد

 ىلص هنالمههوجو نماهفوصو ناكمىأ (تاصو ثيح ةيمرلا كات ليصون) دا لا ىلع أى هو ةرشد عج
 ماعك ىاوانردب ههجو ىلا هت هللا مرك ىلعل لاو سو ه.لعملاعتهللا

 رم باخ هوح ولاثهام لاتوا سى روبارت نمةض.ق دخل يقوا مم هينيعىف عقونمالا قباسخ

 10 امصخان

 1٠1701777071 17100 1 د دس سل

 ل !لعافلاوه ىلاعتهلبانالوقب نماماوةمدقتلا د١ الاف قس (كةعفئااورثالاوهىذلا سدسملا ىلءىرلاو

 )22222252 ب

 | مرتو م اعمشا ك- طاسذاا , رقاولدع ملىأ(ىرهللان 1 -!وتيمرذا تيمرامو مهلدقهللان كلو

 ١ يعمق ءدامملاك]” : هللا نوعي اساعا ىدبالاىلع ىديالا| ريف عضوي ىتا اةعبابملاكنوغياس نيذلان ا

 ملا ره هذارها ا ملعب ثخحهيفوهللان مل 2 اممدادا نوكءال ىأ سكر مىوغل زاد هللا نوعا امنا هاوقنا

 دمعلاناع نم ةعامجاو ةقيقحار دا رااودخ اوامهاجير تن تذل *ك أى و( ةقيقحلا ف ىئارلاو لت اعلا نال)هانمدقا#

 ها الو ه1 بوعي عىلاعت هللا ىلص ىناال(هتاوع)ةحالطصا تي نو ناهمزاب و عقاولاو مالا سمن:

 رفاق ةلمعلا لع م سو هيلع يلاعت هللا ىلسص وب :لابقاعتملاهنالريغالهللاوهةقيقح ىمارلا نوك ةلعرك ذم نومطاخما

 كلذ قلحد اىأ(زاماباينم)

 لاقينارهظالاونابلا

 لصأ يزال بابن

 هلوق اذكوا ل

 مولد ٌ) اده

9 0 

 ىاارلاو لناقلا نال

 ق ىورو (ةقيةحلا

 وهوهللاوه) ةعيفم ا

 لعق ىأ (هلوق قلاخ

 هوغو هل-:5نمرشامملا
 (هيلع هنردقوهي ههرو

 وهو اعادباوادادعا ىأ
 اناس تلاوة رشا ملاكا

 هيلا لعفلادنسأ نمو

 هاذ 0
 سد نك لاضأهنع

 نايبونيب نونية قيق

 0 عنو هنأ>مشدهنا

 هن الا دلهؤ هس:

 تيك ير للا
 لعض- ىنلاو دوك
 ناوامبتءقنموامهرثأ

 ىلاعتهللا لص ىملا ناك

 مده هياأولسوهيلع

 وهقاومرو اولثقنذلا

 قالطاد اب نماذهىلع ||!
 لةةااوهىذلا بدسأا

 ةةيق< | ىلع

 تدك تا و (هسسمو) مهقافام حدب قد رقت الوك- أ بلاةن" الاهذمله مقهي شت القز اه هريغ ىلال عفا |ةءسو

 ناشااىأ( هنالو) ف وذالك ى.دصتوهلب رهاط دج هام سلو ةيماح و يفاذت هتدارا حم

 مهراصبأث مع افمههوجو ىلا ىأ(تلصو ثيحةيمرلا كل" ليصوت ربل اهردق ىف سدل)



 مسومم قب لىح)

 اءارتىأ(هينيع) ةيمرلا

 سمن

 ا هلوق لوزنسدس نارك ذوىزو#ا نيا هك ذتيمرامو لزم امهيةىذلابارتلا لاعب هينيعب لغشالا ا

 | تازتفان رسأوانلتقنولوقل العر فارس راكاا مشا طرت الا حا مهولتق. ل اة ىلاعت

 امال اوهالصلا مييلعةك- اللا نأ نمهنلا هجر فنضملا رك ذام قام الوهولورن ىدس ا لعءذ

 دو ا ا نال اول اق

 ىق-يةدوبا رثلان ههملدع _سوهيلعىلاهتهلنا ىلصة دمر ”العادح نك رسلان م قس مىأ أ (هيني 0

 0000 ”لعفالمتلا لعق أ ذهوانه ىو رهنانانرع ليةاذلورثك اللا رظن وأ ةةيقح هئامضح

 د->حومو هيلع هيردقلودبعلا لعقل قلاخىلا ءتهّننا ن اىلععانب لوالا نا نيل اعلا نيب قرا سو

 ىل-عق ةرمسدللاو ردقم سدل لءعلا| ذهن ا ىلعىن :.مىفاثلا وهمدقاذلو هيف نفاع ص: ةريغوه وهمدسأ

 لاعفالا ىف به اذملاوةيفرعوةيوغل ةقيقح ىفاثلاىلعوةغللا فرع نود عت ةاولار ابتعابةقيقحوه لوالا

 رهدغال هللاوهلعاقلا لق وهنمهليكمك ءوهنردعل ىف 00 -ومديعلا نأ ليققةثالت

 لقةدمرير#لال>الودحاو رث ” أ ىلع نير ثوم عامتجا نم عنامالو لعمال نا دجو مدبعل اوهللانأ ل يقو

 دحوملا, ىلا سني لعفل اذاهللو هل تامثالاو 4: ع قلا عصيقرش ا ممدمعل اة لاح لك ىلع وهلة كلاهذه ىق

 ىداعملا ىفاذك وىلصهللاو تيلصام حصا دهحصولهءأب ص رتءاوةب وغللاةقيقحلا ىلعا ويلك رمش انملاو

 ماعلا تي عاما عم :عيدقذاعونموهفهللاىلا لاعقالا عيجة بسن ةدكدارأن اهنادسيجأو

 نءونلا ة 0 الع راش ثلا ىالطاوريزان#ا ىلاخو فراعلا ىف ليقك ةءاشيوأ

 انرسأو اناةفاولاقذاءال 2 ظمهنالدرك ذي ماقملا د -هص*خ+و _بمهرالطقهللةةيقح هنأ اودمعلا

 دةساللعفلاناب , د_صاقملا حرش ىف ققحلا حرص د قو هللا ن نمالاكلذاو ربالقايدانو اميلعت تالريق

 ىلاعت هلوقق ,فاشكلا حارث حرص هنو هؤالد لاق نهىلع شوهد وأ نملالهبم اقن مالا هه فح

 | انقاخ هل ناش اذ ىرئاو ل-* لان ادارأو[هيذام ىلع زا هللا ىلا ىرلاو لد! ادانسافأ 2ث ضرالاا نقد

 ىدملاق هللخدال#دسلا وةردقلا ىلا ىلاعت هنوك ممحاطصملا ىءلاثتسلفديلا وهعمةعدملا نود

 كاندعو ىذلا قيقا لعافلاو ىوغللا لعافلا نيب قرغلالوقأ»«أص خام ىهتنإ ةمس انإل رك ذاماو

 هلعفلابلب اوامدسن وكيناس<ل_ءاثلالاةشي>د_ضعلا حرش فى :رممالاكدحأ هققك مل ومهم رمأهب

 ل د :مخناوهل< ىلا ئيذلا كلذدن موق ل« ىفاششلل ىلا ذاؤةغلهيلادانسالا ع

 ناك ناوهللا نودهيلاد:دبعلاب موةبامم بيعلاوة.صءملاو ةءاطل او-اذكوىلاعتهملاال ريثاتلاق

 ةعل هم تت مدعل هنمقي موهدجوأ هنوك- ا هنبا ىلا ماللك- اادانسا ىف ةلزتعم ا ىلع ريك_:لاددش اذلو هدو

 نا ده 5 اتالم لعق نءازاع لع ل ىلب الاس سلا ريغل لعفلا ددسأ اذاوءارقمسالاب

 نمادحأ دحتالفّكَني و ورى: هرس أك ةقيقحلا قءهلالعنوكي نا <الوّتْالا فرعىفايلباق انسدعب

 ناس اذكهر وك ذم اري_غام ماعافناةيورلا ىلا ةرسسلاو ورمعل برضل ا دامس | دنع هل |+ برظذ نرعلا
 2 عمافالة خا هيفرك ل لوهيلعديرمالا عمققحامرخ آىلأءاهوألا هب عفدن لما هلا ادهمهشي

 8 ل را روما اعلا اذ هدرك ذام.ةفاذهتقرعءاذاوهعالطا هعسو

 ناعمناسللا ل هأدنع هلالكتد_عوهرماقن لالا بسن البال سي رد ري-عشب وعل !ةعيفح رشامملاو

 ىلعو ىحالطد ءالازاهملا لباقي امىلع قاطت ةقم 22 |نااهئموهرخ" ال_انمري_غهمالك لوأ

 اودارأ اذاو هتةيعدال أذك هب دارع اذ_هاولاق لوالا اودارأ اذا نوقهن_صم اورمالا سقنو جقاولا

 فراعلان ا 1: | وهل حوال ندم ذلك قمددرتفاذك ىنععةقيق#لا فوهاولاة نا“ لا

 صاصتخا مهويلوالاو ل_هجهقيساعوأتاث زكا, ص: د هنأ ىتعبه ماسبيال هللا ىلع قدطتال

 ىقا رعلا انذاحلاهد ر دقو هرغ غد. عب العو ل_جهي قايالاممه ككساط و ىلامتهملع
 ممممساس1

 موس 8



 لاجا" >ااسءاوةدا رم ةلادارف رو [قانت ةلادأتس |لثمةيسنلاةفاضالا وةيبشكأ |: روصلا ىف ىأ(ةٌةيقح مهل ةكئاللا لق كلذك 0

 اهرم ءاتاتولخغ ا نافةين 2و احيسلاةردقلاو ةرهلالاّةوقلا ىلا جايتحالاْ د رشلا ىوقك تسلةيكلملا:ردقلا نأ مهوتيالثل مه ركذ

 مرا ثيحانرب رقم د فا ىكدلا مه ونام أنرب ردعمب هب عفان وة دونعلاةسرم قش داسد#

 0 ري يبب[(؟ب؟ب ب22222

 | ىواضيملاهعم 009 رعملا لعلارسق ىلاعت هللا هجر نيمر < اماما نابججاهنملا ىبعهتتكس :قىلاعت هللادجر |

 ىلا اناكنا مهذرعب هللا ىألاةؤ(مهملعب هللا مهنوملعت المهخم نرخ آو)ىلاعت هلوةرتسقت ىف

 عقود_ةوه- -:ةرعئشل|تماعىرهو ل الاقو ىلا لضافلا هيلع صرتعاودحاو ايدعتمةقرعملا

 ة->احالفةغالالهأو ةراحصلالاوقأو سو هياعملا«# هللا ىلص ىبنلا مالك ملا ىلعةفرعملا قالطا

 اعاجاة- ةرعم ىهسنالهللا ءلاتثيح فقاوملاسحاص نمسجعل و اهوفوةلكاش الءاحتااال

 ىقهلخ دال# اةردقللا 0 ناهلودنا 2 كلذنا..ىلاةدوعاناو ةغلالو احالطصاال

 هوجو تأ ىلع ةسسذ نمعلب ا[ كلذ ناك هبدسو هياعهنردقوديعلا لعفىقاخاذا هناؤهنمسيع هاعدم

 هعقر زود ة هب مهو هأمهرش ابلمهعم (ةقيقح مهلذكن ءاللا ل ةكلذك 5: ذه نم مظعأ ةيلخ دم ىاف

 مالسأ اوةدلصلا ع ىمماذهو مدقم هريخلالذك و ةيلاحلا لع همصنو ولد علا ريخ

 مهعم عيلاتت عامر مهنمو مهول ةهربا ةكذ المن كلورب دق «مهل تق هللا نك أو هلوق ن اورد. ىئاولما 5

 هللاو هم ملا ةمسنلا,هقيقح لت :اتلا نال_جعتلاباذه ق>اامحا مثلا ضءبلاقو نورمسفملاهرك ذاك

 8 + اوهللذ + سا :1ةةيقح مهلة ةنوكيمهل ةيصوصخالف نو رشابملا مهو م6تردقومهلاعفالقااخنا

 هلاك ىل-هو هانعمعءقلطي ظفالانالاةءنأالا كنوعد اس ع نبذلانا لدم مهول." ةء4ل نوكرهظي دال

 مهول قت لق ىلاعت هلوةقةروصدرودص عمىمرلاو لثقلا قن نم هل عضوأم ىلعالوأ قاطاؤهنمدوصقم ا

 نكاومهلت ةهللان أ تكوورتت 5 و ىجرلا ةعفنمو مهول ق ىف بعرلا ف5 نمدوصقلا ىلعايناث متيمرامو

 لاعقلااو ريشا ماللسلاوةؤليصلا سامع ل لع بدسلا قالطا نموهذ ىردهللا

 - مهعلاروصقن هركذاةم-معىنلا عصيق مهنعملاعت هللا ىذرةراععلا ىلا الم رملا هقةحهدانسأف

 لاصنالا وك ع نم مز الذال ىلا دانسال الق قيكحديعلا نعىنتلا نى علدياهأ ليلدلا اذهنالاق
 | ليلدلا قاس هل ءافهشنا نمىرلاولّدقلانوكينأ مالل اوةالصلا ميلعةك- اللا نهلمقلاوهنلا نم

 ١ ىائلاوأ قنلاو تاثالا لعل يلد عومج او ىننلا ةةيقح ىفاثا او ىلاعت هللا ىلاداتسالا ةةمقهشلوالا
 ىئاثلاامأو هدرنم مهفرو صقوهضارتعا دورو ىو ئدي سيل اذهو عئاش ل ٌءمو ىعدملا ضعبل لولد

 ا نكلومهولث#: لقى هو (ىرخالاة ب" الامه ليقدتو) الوأءانررقامدباو - ع دقودراوريغف

 | ماكىلاعتهللاوه يق لا لعاسفل ناك الوءافلا,ىفزعلا ةخسنىقو(ىزعل ازاحما ىلعاهنا) مولتق

 | الا ةقيقح الة م-_فلاياز ادت نوكيفاي ةيقح سدا هريغلهدانسأو هلعفربغ ىلع لعفلا قالطا ناكهةيقت

 ىلع ىرحو مهنأس 7 در هنآ رقلاو ةيقيقحالعاز هريغدع ىلع مهبطاخت فرعومهتغلو برعلاةداعزأ

 قز ادءالالم اشىرعل ا اهلامهضعب لمجاذلو ىنععامهق ىقرعلاو ىلرعلا هلوقىنعما دهو مهمالك حب

 وهو ىوغللا قرعل ًاردارملا ل يق قو ةغلإ |!فرع ف رعاادار ااولوالاانهدار ا١ناكناودانسالاو ظعللا

 ةمسااودانسالا ىقىلةعلازاا نعزارت>اوهو ىطاخد أ|حالطصاىئد هلعضوامريعو لوم هلال

 الو ع ردلاوةغللاريغ فر عوف ذعضوا عهيلدءام قرع اندارملاو هو هم صح علا ماكان ها اثالو

 طقاس مالك هنأ تفر ءدقو ىلقعا|ةلباةمىف وهفةغللا فرع مدامهيدارب نأالا ماقملا | ذهىف .داربالهجو

 انفال ردم نأ. لال عىل د :عاي :وحممن : م اككمهنأ الاررعلا ةغاب ص-ةالزاحملانا ليقاماذك وهتمرب
 سيم ا ااا سس حيي بيب ل حيييل يي بسسس ا يس لسا

 نالسجعتااذهقحأ امولاق

 اضيأة 2دعح لئاقلا

 وهو هتلاوه مييلا ةبسنلاب
 مهردقو م-هلعف ىقلاخ

 مهواعادباو اداعحا

 اياثكاوةرشابمنولتاقلا

 نوكيمهل ةيصوضخالف
 نودبةقية> مهاد

 ها ةقيقحمهللاىلا هدانسا
 هنارخ هحوىلرهظو

 حقو هنأ ةقيقح هلوقبدارأ
 نمع نةكثاللا نه
 ةرقكلا لتقف ةرشاملا

 ةكرعملالو زن ناك امناهناالإ|
 ةكريبلا] ودود رح

 ليقدقو) ةرصنلالوض>وأ |"
 (ىرخالا ةي الاهذهىف
 هلوق ىهوةري-خالا ىأ

 ةي'الا مهول مقىلاعت

 (ىبرعلا زال ىلعابما)
 ىعأىوغللا ىأءابلاب
 رهو اظقللالامعتسا
 نيب ةقالعل ها عضوام
 قيقحاوى راحل ىنعملا

 قوةيبسلا انه ىهو
 لاذ هللا رمل خل
 ليلخن دج ةمالعلا

 هتيشاحف قنا ىك اطنالا
 قتقملا ةدب زيةامدملا
 زوتنأ زاحمل نأ عا

 ها

 حمو هل اظؤالا كلذ

 ءاعدللهال_صااك ىعرشلاز 0 هوس هروهلااوهو هل هل عر ادلادع_ضوا عزو نأو عاج_ثللىدسالاك ىوغالازاخنا وهف هللا

 ماعلا قر_علا زا وهقةنيعم نك - ناو ثالحلا لع ةااعصاخلا را زاهاوهفتنيعتستل اطهعضواسعز وت نأو

 ةاشللد ؛ادلاك



 ةءدسم ىف اظعالل |نماسدسأل عض وأم لامع هك ذو أ ةقالعلا نمامهسباملىأ (هئدسانم هزظفالا لد ام :ىلعوىأ (افذالا هله أضم 0
 داان(ءابصخح ا, مههو+و تيمرذا) ىغاااعأ(ت :امهتيمرامو) لكل |تال ل انمهومت:ات5 نيحةمالا هيأ ىأ(مهو متلتتام ىأ)

 عز-فغلاوبعرلامهرودصو عقوأو ىأ( 8 زحام واق ىرهنلا ن كلو بارغااوز با ارتاااهطلا را دلا راح>الابوأ ىدحلاب ىأ
 بءرلا.مهالثباو هىذلا ىأ( ى-ءلان ىارلاو ل: اًةلاوهفىلاعت هللا لعن نمناك) لد-هلاةدئافاذكو ىأ ( ىرلا ةعفخ منا ىأ)

 داود فذ جو ىلا
 ةالا ىقىمارلاو لتاقلا

 ةلما نمد ملعللو ريخالا

 لثالد نم وهذا ةمدقلملا

 هللاورخاوالا ىلع لئاوالا
 رئامّصلاورهاوظلاب ملعأ

 ىحامهيق لصاحلاو

 هحضوأو ىوذهملا نع
 يزل ناد الس ني هزياةمه

 يلبث و لاسراوذخأ
 هللاتد' [ىذلالاصب و

 هيل ىلاعتوهنأحبس

 هيلع ىلاعت هللا ىل_ى

 لاسرالاو ذخالاوه سو

 هلنأو هنع قن ىذلاو

 لمعلا وههسقتل

 ىللاعتهللاو لاصاالاو

 قي رطبلعأ مملاحلابلعأ
 ةم-ضعل ىلا فاطعنالا

 ةتيكشلانأ ةينمالا
 ةرنكدملاةم”الا ىف ةعقاولا
 نيكست نع ةيانك ىه

 ليدحلي ني: مولا سوفت

 ىلص هنأ ك لذو نيقةيلا

 مهريخأ ناك ل_وهياعهللا

 هيديدحال هجونناح
 نينمآةكمن واخ در مهاب

 اءؤرل تدسلابنوقوطب و
 هناحمشهللا و ذقاه] ر ناك

 عسوفن قدرة: سماهاعجوا زوبع مهس وقت ىف قلخ هنأ ةب الاهذه قىلاعتو

 ةروصو مسولاراههةرمشامم ثيح نمىأ ءالابإ ىمارلاو لقاقلا ىأ(تنأو)اومزجلا م84

 وس سستم سس سس مس يس سا شت فل ل ل بم

 | زاحمل ا ىلعافقطءامهردك (هنسانمو ظفالاةلباةمو) هريغل دهن )حالطصاوهوايب رعىمسورعلا

 ةلباةملاددارملاو لصالا هنانأ .هرداغت رهاظلاو ادعتا نا ى ريغ: ىفطعةاباقم ىلعهتدسانم فطعو
 (دوقر مهواطظاقي أ ممسسحتو) وكف نيتدش ءاناكءا وسلا ىف ند اضة منيب عملا ىهو ابطل ةعنص
 ايندلا ايلا نمارهاظ نوما نوماعالسانلا ردك |نكلو وك ى_:مرخ”الاوتنثم امهدحأوأ
 لتقلاو نييناحلا ىفديلاركذةبسانملابدارملاو ىاكسل اهركذىتلاةاب|ةملادارملا سلو صيخاتلا ناك
 هاوقدح ىلءةلكاشملا اهيدارملا سسدلوةلب اا ىوغللا ىنءملابىهفاههيذ ىرلاو

 اصرقو ةمحىلاوخطاتلق ب هخبط كل دكا يشحرتقااولاق
 ةداملاوسدترتلا ىفةلث امّتمةيلاوةمظاغلالاداربا ةلباةملابدارملا ىلا عت هللاهجر ىفاسملتل | لاقو لقاك
 ىرتحبلا لوقك باتكسل اظاغلا ىف عقيامرثك أو هو قشر نياهرك ذاك

 اهميسوقصيواهارر عنيف دي ترساذاداليلااهارسم تيطت
 ىلا لوقك هيدشتلاوأ ةراعةسالا ة هج ىلع هبساني ام عمْئذلارك ذةيسأنملاو

 ىثنا ايحساه طنوكج نمالئاسو *: ارطماهنطظ تاريع|هتيقس
 تيمرذاتن[ت يمرامومهومتلتتامىأ) هتدارا نكوىنادلاودوج ولا نمدجوب ه]ةبسانمال لوالاو
 نايلاغلانالرارتااب ةطاّدلا ليقو راغصلارا>الادملابس اصلا (با ارتلاوءا دخان مههوجو
 م-:منكيملودوة-اةوكلذاود_جوتل ىامهو.:لةقذامهومتلتقامةسخس:ىفو بارتلاعم ءايصخلا
 سمهامرام مر ىأ( عزا, مهسولق رهللا نك-لو) هل اوةاعزحاوف ودمار مهب وق مر نمهللا تدثأم
 ىلا ل_عجولو ركذامهموفل ىزاهملال-ةقلا بهل ضرعتي لو فوذلا:دشاريصلامدعوهو عزجلا
 ناكليقو هنمنكملاوركذامل دج و لاوههتلافىلوأ اكمل غاشلا مهنويعلءابصحلا لاصتالال ام
 ةلك د1 ىمرلاباهلذ نعريعف هراهلغش هللا نكلو عزجلانمهب ولةتاغئامولوق. نأ رهاظلا ىضمقم
 هيل ءىلاعت هللاىلص ىذا ادصقاكلوعفملاريدقت ىلع مهولق قع زحلا ىر ىرلابادصاق تمر هلوق
 لباةياموهو ىنععوغنلاوةعفنملاو( ىلاعت هللا لعفن مناك ىرلا ةعفنمنا ىأ) ءابصحلا ىر سو
 ىسفناكإمأال) ىلاعت هاوةكداضلا حّب وهف عفنلا عمرضلا ركذاذا ىريب زلة ماعلا نح ىقورصنلا
 مهبولق ل غشوأ ةوقلاوةيلغلاورصنلاب عقنلاو .:ءلا مسم هلوقك مضاابفهدحوركذاذاو (ارخالو اعفن
 (ىعلاىارلاولتاقلاوهف) هلعوضوملاةدئاف لعقلابدار انت ههملعل لّدقلا نسشكسو ع رحاب
 ىلع لديةياتاقلاعب رفتوهلعذىذلا وههزاكف هنمددوصقملا هتءفتموهمسلو هادجوملا هنال ةقيقحلاو
 وهفهللانهتناك اذافلّدقاا بدسم ءرلاو عزا ىهىتااى رلاةعفنموأ همكح قو أهل مقر دقم هنأ
 لجأ نمةدئثاغلاودوصقملا يعملو ريد_ه:الف هيدئافلدحوملا هنالىارل ودل دج وملاهنال لئاقلا
 ناوُّكل رشا بلة اك ىلع هاظفل قالطاوامار كيم ستي ىأ ( مسالابتنأو) افدج وملاوهق امد
 مسممسسل مس سس منار : محم تح يك فا اقلك الكلام 301 اول كازو كراك 513 نتكا ك 2 ئ2ت5اُالات7”+ةخش

 ناك
 هللا ىضقدقو مهناعا عماناما كذب اودا دزمفةنبأاعمدو دهاشر و لسو هيل عىلاعت هللا ىلص هلا لو .ر هيمهدعوام عقب نأ ىلا ةرمتسمو
 ماعىفاذهىرةحت ناك ف اذه ىماع فخ! تلقى مهل لة ةتيبلءىفوطنو نين «آةكن لدن ناانل لقتال هللا لوسراب هياححأ ضعاف حاصلا ن ءةيديدلارمأش ثكنااىلا ذهلوهج وتلا كلذ ريغ ف نكلو ىحو ايد الايور نال هاوسر هنمهدعوام نوكي نأ
 هلوقءاجو نينمآهئراءا.ثن اما راد لا نلخدتل قلاب ابؤرلا هلو سرها ق دصدقل هلوقب ىلاعتو هاحبس هللاراس | كلذ ىلاو عتفلا



 هناحسس هلل| نأب اراعشاو مهسوف' نيك يقةدان زة:كسلاركذرثابصرالاو تاومسأ ادونجوللو الاهدهقىلاعتو هنأ مس

 هنلاناَق سو هيلع ىل اعن هللا ىلص ىنلا هك دءواماولدعدس الق ىأةمكحلا ويعلابهسعن هقيصو, كلذ بقع مثءاش امل ءرداقىلاعت و

 نينمؤملا لخدياىلا_عتوهناحبس هلوقوابي رقا>ةفكلذ نود نم لع فاو هلعت ملام اعف ىلاعت هاوق ىعموهو ةملكح كل ذريخ ار ىف لعب
 حيت دنس ىذمرتلا ثيدحىفو وهيل عىلاعتهللاىلص هللا لوسراوقدصف مهول ةىفة:يكسلا لزنأ يذلا مهبدد رآتانمؤملاو

 هعجرع رخاناموُك منذ نم مدقت امهللا كلر فغيل وهيل ع هللا ىلص هللا لوسر ىلع زن لاو هنعىلاعت هللا ىذر سن أ نءةداتةةءاو رنم

 تانج انموثملاو نينمؤملا لخديل لزنقانب لعفي اخد لعقي امل هللا نيب دقمتلا ىناياثي ماشي نهاولاقف مييلعاهأر قذ ةيدبد كا نم

 نورسفملارك ذدقواذهةنحلا مهلاخدا لب ةةميبلاريفكتفالاو علا قاطاواولا دمهتاًءدسمهخعرفكيو بيف نس دلاخرا مالا هتك نم ىرحت
 هنارخ " الاو اديأ ميلهأ ىلا نونموثلاولوسرلا باقني نل موق نعةيانك 2 نييفعم ءوسلا نظ هللا, نيناظل ا ىلاعت هاوقف
 +ميجىلاهبحاصل لصومو ذك هنارامةءابعوس نظوهفهيلع ىهامربغ ىلع ىلاعتوهناح._سهللاتاغص نم هنودتةعباعةءانك

 ىلاو تاهحلا لك نمءاوسلأ ىلعاهزكر جةرئادلا طيخت [كارمحا ىو طيكاجملا ثيح نمةرئاد تيمسو ءوسلاةمدصملاءوسل|ةرّئادو

 راصدحاو سدترت ىلع ئكو س هد: ناكا-1نامزلا نار دددانارودلةرثاد تءمسا منا ىلا مهذعب بهذو هريس: ىفشاقنل ال ماده

 رول طق تداوحلاويوط#لا ناكف ضرالاوتاووسلا هللا قلخ مويهترهك راذت_تادت نامزلا ناو تن د عمو رب دّمس هنأك

 ىهوةرجشلا تحك نوعب اميذا ني موملا نعهللا ىذر د2 ريق ىل عنو هناح مس هلوقل ناوضرلاةعيب ةيبيدحلا ةعيب تيمس مث هنارودم
 ق هبات [ىلتخاف عضوملا كلذب هّفالخ ىف هنعهللا ىذر باطلا نيرعرموةرجحلا نمزي:_.سدعب تيهذوةاضعلاةرجش ن هرم
 افلأ ٍاسو هيلعىلاعت هربا ىلصهّنلالوسراوعي ابن ذلا ناكواهوكرتاواوريس ميلكتاوها ذه ر علا ةق كلذ قمهرحاشتر ثكو ا هعضوم

 ىلع سو هيلع ىلاعت هلل ىلصهّللا مهو لوسراوعي امفهنعىرخالاة,اورلا ىفةثامسجنواهغل أ ورباح نعني ياورلا ىدحا ىفةئامعي رأو

 مو رباح لاقاو رغدالنأ
 لاقوتوم ا ىلع وعباس
 8 عوسك الانبة-ماس

 توما لع ءانعن هي دح
 حي نش ده االكو
 ناىلع ع.انمهضعب نال

 تولارك ذيإو رفنال | 221227771 27777777007 0 _ يب بجبل
 نيدحناالا سو هيلع مهلا ىلصمّللالوسر عمرض> نمدحأ ةءيبل هذه نع ف اختب لو توملا ىلع ع انمهضعبو ) ل اقش سحب 0

 نام ءد هدهلاووهديب .وه.ءاعىلاعت هللا ىلصهلنالوسرهنع عابوةكعا. ئاغهنعدللا ىذر نام ءناكوهتقان تحتئابتخا هنأت سق

 ةكمىلاهحوتامدنع!سوهيلعىل اعتدنا ىلد ناكوهول:ةةكملهأ نا رك ذام دن عن امة ءةسغاس.س ةعيمل هذه تناكوهنعهللا ىذر

 هلةةاودارأم هيلا لصو امل ىعا زا ةيمأ نبش ارخمويلا ثع مذا رمّتعمءاحامئاوأب رحديربال هنأ مهربخت سير قىلاالجر ثعبي نأدارأ

 برعلامالك ف شحتلاومهاوس نم يلع الك | ونوك, نا اوقلاخ "فاو عمتجا ةعا مهو فرا» لا ىف ةدشق نب | لاذ سب أحالا هننعنذ
 نأمل_سوهيلعلاعت هللا ى-.- .:0|لوسرداراو كاذب هرمخاف ملسوهيلءىلاعت هللا ىصدللالوسر ىفأ ىح شارخليدساولخو عمجتلا
 نهدسعك ننىدعنمةكعسلو ىبسفن ىنعاشب رقفاخأ ىاهللا لوران رعلادمييلا:ءىلاعتهللا ىضر باطلا نب رع ث عبي
 اعدق هنعىلاعت هللا ىذر نافعن بن امثع ىنمارم زعأ ل_جر ىلع الدأ ن لو اهيلعىظاغواهابأ قوادع سيرق تملعدقو ىنءذع

 ثبلارئازءاجاسعاو برحال تاي1هنا مهربك شي رقفارعشاو نايف ىلأىلا هثعبفن امثء مل_سو هياعىلاعت هللا ىل_صهتلا لودر
 ىازلابهزاحأو هتباد ىلع هلو هلل _جرتقهكم لدي نأ لبق صاعلا نيد عس نيداوأ هيقلفهكمىلا نامثءج رشه هرحامظعمو
 تدشنا غرفنم هلاولاةقدنهل رأام وهياعملاعت هللا ىلههثلا وسر نع مها .ةشرقء مظعو نايفسابأ ى نا ىىت>نامةءقلطناف

 همركد وهربباه دنع شب رقهخست> او خر '.اعملاعت هللا ىلص هللا لور ه.فوطي ىت> ل عقال تنك امل ةق طق تدبلاب فوط” نأ

 هياعىلاعت هلا ىلصدلنلالوسرلاآوو نونمؤملا معاق نام*عل دق سوه. عىل ا عتهللا لد هللا ل وسر ركسعىف خراص ج رخ نا ىف
 نم ناك ىذلا نامل -وهياعىلاعت هللا ىلصهثلالوسر كلذ دعب ءابودعيملاىلااعدق هيدانهرعأو موقلا لن حاد هناك نا حربنال سو

 هللانال عملا نمةلءاغمةي" الا ىفةعبابملاو كلذ ىلع هللا دم املاس سو هيل ءىل اعت هللا ىل بأ لو سرا ءاجو لطا, ن امثعرعأ
 ْ] ةيندللا به أولا ىؤةيديدحملا ةيضقةيقب وةنمانمهلا م ومهسفت | هوعاب وول ومآ ومهسفت انةنحلا مهتم عابجلاهتو هناحبس

 فيرتولاط,!ءزعةحاسىرتعيالىذإا عمينماىأ (نيزعلا هراثك ىقمللا» رهظأام) ركذؤىأ (ىف) ه(رئاعلالكغلا)«

 ذامهول:ة2ل-ةلاتول ىلاعث هنا ىلا ةراشا ىلاعتهّنلا هجر فنصملا ةرامبعىوىلاعتهّتلاوه لعاغل ناك
 هلتيمرذا هلوقىف هناك ني:موملاو ل_سو هيلعىلاسعت هللا ىل-ص ىنللٍباط#لا نوكي نأ ز اح مهومئا5

 وألا ةلايرع" الاو بدسلا| هنالالت اة ىهس نأز او < هسفنب تقلا رشامي 1 ناو هيفريالو ةصاخ
 ةعقو هسفنب لاول سو هيلعىلاع” هنلا لص هنال لقالا ىلءرثك اللا ميلغت عيمحال ل ثلا بسفيل
 ىأ(زيزعلاهراتكىىلاعت هللا هرهظأام) ركذ *(قرعشاعلا ل_صفلا) + هريغوىفاجتلا هلاقأك ردم

 ريسيغتلا نموأهزاجعاي هناهاضم نم عنممملاوأ خلاب ب تكلا نمدريسغل بلاغلاوأ ريظنلا مدعل ا



 ىآ (كلذنمديهصخألام ناب ىو ىأ(امو) ه.دل ىلوالا(هذنعهثناكموة.يلعمتما ركن )ف يطالاريظنلا مدعلا عفنلاريثكلاوأ
 ةقباسلالوصغلا ف كلذ لبق ىأةفاضالا نع عوطةممضلا ىلع ىنبموه(لبقءانرك ذاهيث) لخدامريغىأ(ماظتناام ىوس) ماركالا
 ةصق نم)هصقة>سىئدهه>رص ىأ (ىلاعت هنن اهصنام) لبق هركذاميف مظن: لو هيمرك أىذل اىأ(كلذزم)ةمدقتملا لئاضغلا نم

 مالكلا قيسدقو هتروسؤوىأ (مجنلاو):-ةكربغ ىهو ناح.سةر وش نمءارسسالا ةصقىفة>سنىفو (ناحمسهروسقعءارسالا
 هلوةنم موهفم ا هتناكمبرقىأ ( همرقوهنازغ همظع نم) ةيْضقل اىأ(ةدقلاهيلع) تامثشاام كلذ نموىأ (توطناامو) هيلع

 نمداق5_ىملا ب ئارغلا نمدآرامىأ(بئاجعلا نمهدهأ ثام) هتعلاطم ىأ ( هتدشا ثمو) ىندأ وأ نيسوق با ناككف ىل دةفاند ىلا ع“
 توربحلا ئارغو توكل ا بئاجعومتاماقمىلءهفوقوو هام واي ثةوءايدنالاة ب قرك ىربكلاهبرتابآن مىآردقل ىلاعت هاوق
 هياهذهنوكعمنيملاعلابرةنؤرونيضرالاوتأومساابطيحملا شر غل |ةبقرو نيب وركلاو شرعلا ةلجونيبرقملا ةكئالملا ةدهاشمو
 ةقاسءايندلاءامسو ضرالانيبامن ادر ودقو نيسدخهملا نمدحأ م ههلعيالامةريسم ل يللا نمةهرب قهيانأو

 نيباماذكو ماعةئامسج
 ظاغ اذكوءامسوءامس لك

 انرعلا تع ظرالاو
 ره وااو ةقانع

 لكل 2 او رحل د ةئيوسلل هيلع يلاقي («لعهتماركنمإ) ءمنلا ظفحت شيرختلاو
 (كلذ نمد هصخامو) ماك دررأ دنع هفرشو هدد مول عىأ (هدةعهتناكمو) هلوقعمر ركن الل اهنع

 هصوصخوةكرتشم تاغ رشتو تاما يهيفىأ ممحت دعي صيصةقوهوةناكملاوةماركلا نمروكذملا
 لوصفلا نمهل. قام. لخدامرعغىأ ( لبةدانركذا يق مظنن ام ىوس ) سوهياع ىلاعت هللا ىلصهب

 ليقوةرهاظةراعت_ساهيقوةغللا لهأهب حرص ماي دعتموامزالن وكي مظتناو مضلا ىلع ى-+هليقو

 ىفه->ردبلو 4 لْضٌقب هفدرأ ل-.ةهتامارك بع ودس ملاطوهيقع زانتلا ىلءانركذب وأ ه.قلعتم
 هترك ذاذا ريا تصصق نم(ىلاعت هللا هصقام كلذ نم) قي رعلا هذ هحمجرتا ةفطالملاك ىق.سأم صعب
 (وناح.سةر وسقءارسالاةصقنم) هأوعل ها سن ا عمرك ذلا نه ص خأو هت حا صملا فاك ههجو ىلع

 هريس: رسالاو لاصدالاو فدحلا ىلع هيلع صن ىنءمب زعم ةجاحالق هسفنبد «ةموهو(مجنلا)ةروس

 أ اضرأامولمشامىلع قاطبوجورعو جارعم «ةوقامو ىدقالا ىلا ةكم نم مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 (توطنامو) هلاثماللكفلادقعل ةلاص | انهوادارطتسا كانههركذهنأالا الصم مدقتناواذهو رم

 ا
 شرق بجعتدةوةالكف
 الوهولاحأو كلذ نه

 باب رأدنع هيف هاما

 دع تنتذا:لوقعلا
 هيدهاشمو) كلذرمغو هلو نم نيمو هغملاهللا نم(هنرةوهمازتم طع نمهصقلا هيلع تامدساىأ 9 , معلا , : "0 1 ا هاا ةسدتفا | هفءايكما

 وأهللا نمل سوهيلعىلاعتهللا لص ىنلا وتد ”الاوندلابدارملا نأ ىلءءانباذهو (بئاجعلا نمدهاشام|| صرت ىقر-طنيبامزا
 مالسااوذال_صلا هيلعلب ريح يددارالا نابل وقلا فالك ناكمو لزئمالةناك موتر موندهنمهللا د نيبام فع_-ضسمشلا

 هللاىب_صدراهذومال لا وةالصلا م_ملعءايدنالا ب قرو ىرمكلا هير تانآن ٠ ىأرامبئاجعلاو هنم
 امو ىأ مدقتملا كلذ نم ىلع ف ء(كالذ نو ) كلذ ريغىلا ليللا نمةهر ىف +.ااومل سوهماعىلاعت

 لس وهياعىلاعت هللا ىلصهظفح ىأ (سانلا نمهتمصع) هرقوه”لرت مان عىلاةراشالا ليقو هرهظأ

 نءك مح ىأ(سانا!نمكمصعتهللاو) هلوقبهيلاريثأ ىذلا مهركمو مهديك هيلا ل-_ص نأ نع

 سو هياعىلاعت هللا ىل_ص هتدثث مسك نيبو !ذهنيب عملا مد: دقوةناهالا نم قيل الامو لدعلا

 نآترعأ هلوقىفاك راغكل ا سانلادارملاوة ب الاوذ_هلورنرخات وأ ل قلاب ةمضعلا ص صخب دحاب
 0 يت تت ا 1

 ةئام ضردالاهرك قرا

 حمو هرمزي-سو اغينو
 لالا هفرطفكلذ
 ىلعالااهفرط عضوم لص

 دقوةعاسنم لقتأىف

 نم مالكلاءاملعك_-

 0 2  لوبقؤةيوائهماسجالانايمانالاءاملع

 قاربلا قوأ مل_وهياعملاعت هللا ىلصهيفةعيرسلاةكر حا هذهل هى نا ركني الف تانكمملا عسيج ىلعر داقهّنلاَن او ضازعالا

 كمدعي هللاوىلاعت هلوقب سانلا نم هةمصع كلذ نمو)تا زجعملامزاول نمسجعتلاوهفرط ىبتن داعم رداح عض:هنادرودقو فيك

 تارنىة-ح سرد ملسوهياعىلاعتهّنلا لص تلا ناك ىذمرتلا ىور كلك ئادءأض رعت نم ل _-ظفح ىأ (سانا|نم

 د موه -ةيءابررسكو ههجو مشن مدري غو ىراخملاىقامد يقانيالوهللاىنوصعد_ةئاوةرصنا سانلااسسأاب لاف

 لك الانال شفنلانودامل مهحّتنأ مل توهيلعىلاعتهللا ىلصونلا ىلع ب< هنا ىلءابيدنت ل 2ةلانةمسصعلا صوصخم

 رافكملاةي"الا ف سانلايدار-او ناس>ذملالاق هتعقودعبام-مناوأءاللاةهج نم سانا اد_ثأمالسلا هالصلا ب
 موهفملا بابرأ دنع صو ه* د هةىلعةب"الاىفةلالدالو مومعلاو هرهاظل تاق نءرفاكلا موقلا ىد المتنان| ىلاعت هلوق لملدر

 مولعم اوه جراخلا نم صوصخما ناك ناو



 ىلاعتوهناح سدرك ذ(ةي"الااورفك نذلا كب ركمذاو )ىلاعت هاو. ةيلالا كلت لوزن لبةمهنم هتمصع كلذ نمو ىأر لا (هلوقو)
 ىأةيندمة."الاوةي.كمةيصقلاف هيلعم-ايث>او هنمهركم 0

يح سلب اهللاود دروض# لرعأ ىف نيرواشئمةود:لارادؤ كب نو ركعذا ركذداو
 تعم_بدكعت نمش انأ لاو مبيت لخد ث

 هذفانماود وهو سك نأ ىرأ 6( ىرتحمل اىنألوةىلاةراشا سدح وأ قاثو لوسيا اهعنو ااه ماومدعت نلو كعامتجا

 هرج لا هأوقةم_دصعل !نموىأ (ةينالا اورفك نذلاّكد ركعذاوىلاعت هلوقو) ثيدحلا سانل الئاقأأ

 نوركعو وجر وأ كواثقي وأ كلوتءثيل هد الاماعوهدعباماذك و هوقىلع فوطعمرور م وهو

 رماوةيقعلابراصنالا مل_ىوءيلعملاعتهللاىبص عسانا ناكاذهو نيركاملاربخهّللاوهللاركعو

 اوه متجاف لو هيا عىلاعت هللا لصور وهظ نم شب رقتقفش أ ةنيدملل باهذلابمهمعهّللا ىضر هباحصأ
 تديحاف هل معمدجا ام تعمسلاوو ىد لجرةر وصد ميلا سدلب | تاؤدرعأ قهر واشمللةودنأ ارادب

 لاو نونملاسن رهياوصد رثواةةومدوسحا مهضعب لاةفاحصن ىأر نماومد قتلو كعمنوكأ نأ

 نيب نمهوجرخارخ [لاسةفرك_:ددأ نمي نم هنوذ اي قهرا [تدشي نأ ك شوب ىأرباذ_هام خيشلا

 امالغةليبق لك نمذ_خانلاعت هللا هنعل لهجوبأ لاف كل قاب واعوج عمى أرب اذهاملاقف كرهظأ

 مهلك مهموح ىلع ر دقن سد رق ىيطت الق لئاستل | ىفدمد قرف يقدحاو لجر ةب رض هنول مكي" فرسه عم
 هياعلي ريجءاثافاوةرغتو ىأراوهاذ_هىلاعتهللاهذعل سدلب الاقف هنم عرتسنو لقسعلا نولءةف

 هدربب ىدترب نابههجومللا مرك ايا عرمافةليللا هذه هعجضعتسس:النأهرعأو كلذي هرمخأو مالسلا

 لاواك ىلا ءت هلل < فن عاب ن ملوأىلعو ريسلا ىف لصفام ىلعراغل اىلاالما

 رح ابو قيمعلا ثنا, فاط نمو 2 ىرذلا ٌىطو نمريخ ىسفنب تدقو

 قياناعمهركمىزاك ىنععةلكاثمهللاركع وك نوس حيو كت و ومانعمكت ودشيو هلت سترعشُف

 تنثأ هنالام: احم هزعأو مهردقأ نب ركام ارمبخو فاح! !لاق مهي-ستفهللا اوسن ىلاعت هلوقكه

 هنأالا مهسدثأك هلتباثركملالصأْن ا ضدي هناهيلعليقوهيفمييلع ليضفتلا عصف اركمرافكللا

 وهو قيةحاركملام فتن اذاوةلكاشمرك-ابا,نعربعملاةازاغاوهامئا هات باثلا ناعم م-ممرمخ

 ةاحئلاد_:ععونموهو نب زاحملا ىن_عمنيركالانوكيفهيلعةازاحما هإوةقيقحهوركملالاصاا

 ىنعمبمنا نيةلاخلا ن> أف لد قاكر كلا لعزيز ان اريخدا ملا نا لاف نيتكرتش لا نينيعلا ةينشتك
 راب (هرخ ىلا اورفك نيذلاهجرخ أذا هللا هرمص : دف هورصنالا::ىلاعت هلوقو )| ث< هيو نيردعملا

 هرصنن سف هورصنت لنا ىن-عملاو اهابقاا ممتن ةيتالا هذهىفو ةمدعل ا ىلع امطع عفرلا ىورو ىوراك

ةرجحلا ىف !سوهياعىلاعت هللا ىلسص هلنذاؤهاومهاكاومهدقوهئادعأنسبو هوكلذ لبق هرصن نم
 

 لص هنع مهراصب أ ىع أوهثادعأ نمهملس هنالوأ هل بسس هنالرصنلل جارخالا ةيفرظوة كمال, .دمأوأ

 بسودوب ورق تارنةب' الاوهيقلاكاالقهعمهقارسةصقو راغاا قهاجو (سوهملعىللا عملا

صق [كهبدسم-منالىلاعتهّللانذا,هممناكناو راقكل اىلاجارخالا ١
 (هيهللا عفدامو) كياعدا:ص

 ىلاعت هلوقبابيلاراشملا (ةصقلاهذهىف) [-وهيلعىلاعتمتلا ىلصهتكربب وأ هانيعمريغ نم هظفك ىأ

 هج رخأذاهّللاءرمصت دةفدو رصنتالا ىلاعت لوقو قءرطلاو راغلاو ةرجهلا فءرخ آىلاَكب ركعذاو
 اي سوميلعىلاعت هسا لص هلمب:ءذأ ىأ (مهاذا مز راغلاى اع -هذانيش |ىناثاو رفقكن ذلا|

 امتار كلا
 توعى>هرارشو ةماعلا

 ىأرلا سب سدلب لاف
 هدا نمهموق نما

 ىلا ةراشا ولت وأ كذم

 نءاوذخاتناىرأهيلع
 لك عمامال-غ نط لك

 هنويرطب وفي سدحاو
 همدقرُقتيف ةدحاوةيرض

 هانا ةعهوبلطاذات مواك

 ىلا ددص ساب الا ةّذ

 ىلاةراشا كوجردوأ

 ىرأورعنيماشهلوق

 ل-+ ىلع هولسم# نأ

 الوعظ رموز رد
 لاقف عن_صام رض

 دسقي ىأرلا سمي سدلبأ
 مهمل تاي 2 رغاموق

 فأىأر ىلءاوقرفتف
 كالذي ليرعج ربخاف لهج

 قليلا منال هللاقو

 نأ يل عاف تمون ناي
 دقو مهيلع حرخو هيقماثي

 هردنة بارت نمافكذخأو

 سم أرقيمههؤرىلع
 هلوقىلا مكان آرقلاو
 اذهو نورصسال ا

 0000 0 0 ا

 هتمصءهنمو ىأر جلاب (هلوقو) ةلماعملا لع لو وأ ةلك ا ثلاٍباب نمهنلاركف نيرك اما ريخهللاو هللا ركعو نو ركع و ىلاعت هلوقىنعم

 ةرذكو هئايلوأةلقدنعهرصت نمهرمصتيسف لوس ةورغىلاهعماوح رم لو هورمصتت ل نا ىأ (هللا هرمصن دقق هورصننالا) ىلاعت هلوقي

 نذاءسدل جارخالا مهيأ ادنسأ و هماقمهيلعل يل دلاكوهام مقأو باوحلا فذة ركب ونأالاهعم سلو اور فك نيذلاهجرخأ ذا هئادعأ

 بور ار هرعأ ١ لي ربجن اىور نين ادحأ ىأهجرخأر يمص ن ملاح نينا فا هلوقوهوجرخأ مهن كف هب مهمه ن عجور دخلا ىف هلدثلا

 يلاعت هلوقل «مهركمةصقىأ(ةصقلا.ذهىف«ذع)هرصنب ىأ (هن)هّللا هعفدامهنمو ىأ(هللاعفدامو) ركب ودأ لاق جم ج ري نهلاق

 ل25 ىلعاومزعةلما ىأ(مهاذا نم هلمللا اقف حام يعملأو هيف عقوهيخالارش رفح, نم ليقا 1و هلهانالا ئسيسلا ركملا, ةيحتال»



 نوكسو هلوأ مب (هكاف) مهدصقدعب ىأةيدحتةةدد مورو سك م ءارب مه رك دعب ةخسأ ىقعقو ومهعمت ىأ(مهبزحتد عب)
 علا ىنعمهيديرأف صووأردصء( ايف ) مهريغةلمل اذغ نم نيصلاخ مهلازتعا ومهدارقنادعبو ىأ (مهصولخو )هك الهىأ هيناث
 ىلع ىأ(ه رم ىف ) نب راس ونيجانتم ىأانهدا رألا وهاك ايحتاوصأ>ىل ادعت هود ىفاعجو أ كمان رقوملاعت هلوتىئادرفمءاحدقو

 قاكرهاتلاو لاق ثيح ىعجم اهيلعرصةقاو خسلارثك [ىفرحلاب(ذ_خالاو) موتديذكاوةوطفممهتجاحاور فظل هنوذؤب ةفسص ىأ
 ىلعاةطءرورعةهناس تالا رهظالاو برقالا نأالا ذالك ىعملاداسعل مهاذا ىلعال عقدام ىلعا قط ءه_هقر ةححصم هد سست
 نممالاك-لااذكو ا ةةاودصقةلاراغلا ىلا ركب ىل'عمىأ(مهءاعدجورخدنعمهراصب أ ىلع)ذخالا دعب ىنعملاو مهصولخو م4 ع

 مو7 2 (مهوهذو)هلوةىلعىنعملاو ىتبملاش يح
 ىقهللا اهر_هظأ تاني
 تومكنعلا سن نملالا
 ةيمآلاو:ىدراغل لك
 ىل+دناولات ن يح فل خ نبا

 لبق هنأالا ىرأامراغلا
 هللا ىلص دس#داوْزا

 كبور و هون اعل اع
 راغاامف ىلعزي_ةماج
 ناكول سا ر-ةتاأةؤ

 ماها تناكاملدحأ هيف

 راغلاب دار_ااو كانه

 نعرود لمح ىلعاب سن

 ةعاس ةرب سم ةكم نبع

 امو) دهعلله-.ةماللاو

 كلذ )مف ىأ( رهظ

 حرخذا (تأب الازم

 هوربمل5 هيام مهو ميملع

 هيأقنو هللا باد > ىلعءأ:ب

 تارتلاهرشثو هيأمق تدك
 هناوهلعت لة مهتور ىلع

 كلذريغىلا مهل يق ىتح
 تارا او تاب الا نم
 (هيلع ةنيكسلالونو)
 ةندنامطا !لورننموىأ
 دو:<هديًاوىلاعت هأوقهديؤل ول وه..اعىلاعت هللا ىلص ىننلا ىلع سوقنلاهدنعنك: ىذلا نمالاو

 كلذوهيلا اود_:هيذهاو> مهددرتءمىأ( راغلا فعبلط ن ع)مه:لفغىأ

 وأ يرد صمامن | ىلع هتهصءىلءاهفطع مهضعد راتخاو سانلا ىلع ةفواط»ملا ل ةنقبم نمو قاس
 ىلاةمارك-لاوأ هنع !بوهيلءىلاعتهّنلا لص ىنلا سدس هللا عفدو ريدْعّدل اور د1 ناب نمو ةلوصوم
 ةلهمءاح( مهب زحتدعي ) عادريغ نم فلكتلا نم هيفام ىذكالواميظعارمأ هنعا مهب ىلاسعت هللا عقد
 ىفمهعمجت ىنععىلوالاو مهدصةىأة يت ةانممودإ ههمءار مهم ركتةخسن ىفوةدحومو ةمجعمءازو
 ردصم ءاوأرد_صموهوهك ال_-هىأنوكسو مضد (هكلف) ميهأر دارقو مهبازحأ عممهتر واشم
 هواك اوهرمأ ىف ةرو ا ثللةودنا اراد ندرفنمه-:,ذأىقمهصالسخادعب ىأ(هرمأىايحتموصولخو )

 ىفةءاابماللوعغموأ ل -ءافىءعلرعفوهف نيجا:هونيجانتم عما دو ىأرلاو مسا ىلع نوعأ
 ديلا, لوانتل اذ خالا ةقيقح (مويلعهجورخدنءمهراصدأ ىلع خالاو) عسا ودحاولا ىلععقي وزوجتلا
 هياعىلاءب هللا ىلصهثي ور نماهعئم مهراصب /ىلعهللاذ خأ ىعموهكلهأ ىععمهللاهذخأ هتمواهودتو
 فامعلااعوفرمىدرو مهبزحتىلء فوطعمرور ع ذخالاو مهما عارامهراد نم رخال هلمهعقرت عمملسو
 د الا عقدهئاض:ةالاط+خوهو هل ةقاودارأ امل هجورخ دنع مهراصبأ لعد الا نم رب دقت ل قوام ىلع
 قوريخالاانهدارملاوةلةغلاونايسنلاو لةعلا باهذلوهزلا( راغلا قدباط نعمفوهذو) تباثوشو
 هيفوهوهوبلط مهنالء يمص نملاحال راغلا ىف هلمبملط نوكي نأ نءاولهذى[ت لطلاب ىاعتمراغلا
 لبحلاىفب ند اغلاو هناي مالا ضيب وتوبكسنعلا جسنه-:ءمهد_صقومل ىتحم رثأ اوصتقا امل
 (كلذىرهظامو) ةعاسراد_ةعّدكم نم رقلاورونراغلد هعلاهقيرعتو فكوهق عستا اذافهراخااك
 ملسوهيلهىلاعت هللا ىل_صوىنلل ىأ (م) رهظامئلذ نمو ىأ ةمصعىلءفوطعماذهو مالاوأراغلا
 ع.جواميظعتامهريمض عيج وراغلاو ةرجملاةصقن مدرك ذاميفهنعىلاعتهللا ىدرركب ىأو
 ةنيكدلالوزنمفرهظ.لورافك_الريمضل!نامهوداهيقحدقلاو خسنلا رثك [قمهوريثك ىثملاريمض

 عيج ىلع بارت ن مفك عوةوك لو هما عىلاعت هللا ىلص هتومن ىلع: لادلا (تاد آلا نم) ف سعت هيلع
 توبكنعلا جسنوهنامب فرحا مءاكءارلا ىه_:ةرحشت امو رده مهاك اولثةئمو دصرةعا سور

 برشوف ب رشلا هقي رب ةيملا غدل نمهنعىلاعت هللا ىذر ىددصلا ءامفشو هءد_ضيبو مالا شدشعتو
 مالسلاوةالصل اهيلع ىليرعج عّمْفو ىربطلاو ىدابآزو ريغلا هل قن مكهبشطعال ةنحاءام نمقيدصلا
 ىلعوأ ملسوهيلعىلاءن هللا لص ىننا |ىلعىأ(هياعةنيكسلالورنو)اموهجورخدنعرخ" الا راغلا فرطل

 ىلأ
 هتنيكس هللا لزنان انعمدّلا نا نز<الهبحاصل لو ذاىلاعت هولا »زن ناك ىذلا هناله:عىل اعت هللا ىذر ركب ىلأىلءوأ اهورتول
 الثلالباوالع نوكيا م ةصقلاردص ىلءافط ءوأافنات ساما لك هدعب ام لع> دام زالاغقو هيلع ل_ءجعارقلا صعب ناهديوذ وهيلع
 سلف قاوها ذهن ا ىكدلا لوةامأو ةن”الاتوراتلا ىفهيفذقا نأ ىلاعت هوة ىفاك كلذ مهضعب رب ودق عمربمضلكيكغت مزاي
 ىلع هتنيكسمللا لزناف عملا لاقي نأ قيقدتلا ة هج ىلع عملا ماقمىف ىرقحتلا نا ىلع نمرمسفملا ارباك أن ءفال#ادورول هل < ىف
 دروامه.ثانبالوامهيلعء دن يكسمّنلا لزناف ةصفح ف> ص مىفامهيلعلد امك امين نوكسلاو نان مطالاة داب زةدارا ىلعءانب امهنم لك
 امهنل هلا يذلا كنظام لسو هيلع ىلاعتهللا بص هلوق نميتبدصلا ةيلست يف



 سا رقدأ !تطءاىذلاوهو :و مهد نبأ ىأ 0-32 (كلامنيا) ةةارسةصق نمو ىأت انآ الا ىلعأ ةطعرجلاب (ةقارسةصقو)

 تلطقدخ أو لثاعدلا يل تتصصتص ص سس صج يحس

 رحاهني_>ل_ىوهيلع

 هكدمكسهللا لرناناهحع ىلاعت هللا ىذر ة_صوح ىحصم نام هنعىلاعتهشا ىذر قد د_صلا ركيىلأ

 لاقو نزحتالهبحاصالوقيذا هلة هاوقل_هلدءا> ءزنمناكىذلاوههنالىفاثلا قا ليقواه-بيإع
 قونالوةهنعيلاهتهللا ىذرركب ىأوأ ملسوىلامت هيلع هللا لص ىبنلا ىلعريمضل دو ءىفىفاجتلا

 ىلا تهل ىل_ص ىذلا ىلع ىناخ ناله ءىلاعت هللا ىذر ركب ىلال هنا ىوقالا ىنرعل اني الن رقلاماكحأ

 006 .لعقريمضلا لبق اذلوامماعذاوشلاىقو انمأوةل ,نامطىأ ةنيكسهمأقىلءهللالزناف لسوهيلع

 يان ءىزوهلا نب امرك ذاكءوضرنأ ق>اهلوسر :هللاوىلاعت هاوقك امهد> أ ىلع هتداعاب ناك او
 هللا ىلإ ص ىبذ الدون<ءدنأو ريمض ناك ناوهنع ىلاعت هللا ىذر ركب :ىلالددوع حيجرثدعي ىراسن الا

 هوحمساوهدر ةوو هلأ عل 7 هاوق قرحام هريظذ و جعرمم ا ١ : | هلم مكسلل جا الهنا الالب /سو هيلعىلاعت

 ىلاعت هاوقنأالان احرملاو ولولا ممم ردك ننال فادح اوالامةءسنب هوو مةذاشلاةءارقلاو أ
 اضاأٍل_سود-ملع ىلاعتللا ل_ص ىنالانهاهدوععصن ني:موملا ىلعو هاوسر ىلع هني كس هللا لزنأ مث

 ىلصهئندنامط نا عمد قياباع ل م لك ىفرسف ةةراقولاوة<رلاو نمالاةندئامطد ترسف ةنيكسلاو
 هم.ذأىلعهيلا اوأ_صوول مهتردق مدعو هلم ةطوصو مدعب مزح نءابمالهريغك تسل مودال

 ليقكهلجالهلأني ءامهالاملامدعوىلاءتهللأ هردقأمى ةرالوأ

 اك اضرهيفناك امىرايتءاق © قرع ”خا لاوهق تا شاعو

 نيكلام نياوهو اهل يصق# ىلا سو( كلام نب فاقول «-همءاروذل هلا نيسلا مضب (ةفارسةصقو)
 اناكتا كفر قرع انا حصلا ىكدملاة نان ك؟نيفانمد- ع نبع نب حده ني ” نيكللام نب معج

 نمىرهو4ا نءناهربلا لعن 0 1 اسةلم_عمنيعامهمدب ةمحعملا نيشلاو ما مضي مثعج وهنع

 دعب ىئاطلاةوزغىف سأو همالسا لبقةصقلا:ذهتناكو ليقاك ة خشن ىفادو> واو سل اهه 2:1

 «-_سرق متاوةتخاسو

 ىنلا وهو كلذددع
 هللا ىكر رد ع مز سدلأ

 كلاود عرسك ىرازتسمت ع

 انيس ىدلا هن ا
 ةقار ءامهسدلاو ىرسك

 لد قتلت ناي

 منو هد اءىلاعت هبا

 0 م5كلذب

 ة-_هانق !اموىلاة- هقأ

 ضد (بسح)
 ا ١ نكسدةوْسلاو

 ىلحلا هءلعرصتقاو

00 

 ثيدحلا لهأو رك 0
 رك نقبل

 : 00 0 م املقوبرعلا مولعنمةفايقلاو ةفاقمهلك جدمونبوارعاش اكو نءرمشعو ع.برأ ةنسىفتامو ةكم حاف
 579 59 5 ى 7 ل 0 0 با نالا صعب ىف! سوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا اهبل عدة وار نول

 رك ذاملاق اهدا ومى نوصامابوك تو نيس | سقي بسد (ةرجشلاثي دور اعلاةك دوف ري_سلاو

 ىلاعت هللا ىلص هلاوةأ ثي داو رخآ ناعم هلو هر ادة م ىلع ىأ هل عسس> ىلعءرملا ىزَد 2 تان 3و

 هلهأوهإ-هىفل_صفاكاضأ هوحنوىاهعلا لوق ىلع قاط: وهتارنرقتو هلاوح > أو هلاعفأو لسو هيلع

 هياعىلاعت هللا لص ىنلا تاوزغي صخ مثل صخلاوةقير طلا ىنعمةريس عجرب_باوهن نو" ءملاوؤاملع

 ىلا عت هنيا ىلص هترجهى أ دهعللا:هىه هو ىرخالرادنملاقتنالا ةرحفاو نود“ اانود رفا هراقساو لسو

 )م ” ىلا اردوخل || كلا .طعااناىلاعت هر كلذ نم هلوق لع فوطعم (هنمو) ةروذملاةنيدلل إو هيلع

 ىئامارربعو ه-.ةةممشألا ف ىهنوأ 2 ” وحلو طءأاو ىطءملا4_ملءىلاءامعاةمظعلار يمض عممدكأ

 ندع اا 11 ناكنا هيصأ

 | قدرواك حاملا ن 4 نملا ن نه لول م اذكو

 قردمرتوك اات تلاقامنابنع لاند ها طرة نتاع نءفالا ضورلا ىفو ءاطعلا مقتل ثد 0

 | ناقد 4 دعم هعمل |ثيداحالافتدئا م مودور هل كلذرب رخعمسالا هي ذآ .عبصأدحأ لةدالة:4ا

 | ةكرح عامسن ءنذالل عناملاا وهلا عافت رالوها ءأعسب ,اصالا,ناذالا تدساذا ىودلا ن نم عمستامثلق

 برح ةعص ىف املا لاق[ك ىتمطماوهو غامدلا لءاذ ىتلاةردالا

 رشعلاكلعاناذالاتلوادت د اع اك ًايوداي دلاؤ عوسو

 تيددوزاثلا عفا 7

 الا ع ىلا هرج

 نرحاهمراغاانماهجوت

 امتنا دلال
 ملسأ مام اخهنلاهدرف
 لوسر فرصنمةثا رعجلاب

 هيلع ىلاعتهّتنا ىلصهللا

 نءةباعلاىفو ىلا
 رشعةيناةئارس مسا

 نموىأ(هنمو) هريغ ||

 (روسكلا ةلانيطغأ
 رثكلاىأ ىلاءسهأنعمو ع

 مهارباهنبات وم نع هإةياسهيفو لدع نم علب لعوفنأالا ليضفتلا عا ونأن م



 ههجولا هلاخديعلا الص ىلعوأان أ كةالصلا ىلع مدفىأانا ل هفرهاظلا ىذقمذا ةمرغلا ىلا ملكتلا نمتافثلا هيف( رارص؛إ
 هاوق ىلا اهجولا ديو وورك ذفانص أ ىلءاهلامةئالهركش عا ونالةعماحاهتانهمعنالا ركشو

 ىهىلاندبلا عدىأ( ر#تاو) ىلاعت

 ىوري و هر دنعهالصلا نهدي ىلصملاعضو رحنلايدأ رملاليقو نيك !سملاوءارةغلا نمزمجاّ ا لع قد_هةوبرعلالاومأ رايح
 1 ىذلاوأةرخ الاوان دلا ىفةكربلاوريخا عوطةمىأ( رتبالاود)كضغبمىأ وع (كئناشنا)ههجوهللامرك ىلع نعاذه

 هل-مأ عولب ند عطقن |

 ةروسأاهذهق هءاعةنم

 صعب ى / 0 اطعأام)

 نمال» ةاطعقالاوهال وأام

 رتودكللاو ( هواصخأ

 سمقالكأ هْص ود

 ليقرثوكلاام نوردنأ
 ملعأ هاوسرو ىلاعتهزلا

 هيلع ىنرهيندعورجنلاو
 ىد 0 .وه ريشك ريس

 ةمايقلا موي 2 هدرث

 ىلا عج ١ َر وه رامع و

 أرهن هلزاب اراعشار هلا
 هضو>قاصنمة . و

 ه«-يقان الق ةمايقل | مو

 حتفب( رن ل يقو) هلوق
 (ةنملاىف) نكي وءاملا
 ثيد_ح هياعلدباك

 ةنحلافتيأرىذمرتلا
 ولولا بابق هاتفاحا ربت
 ل.ربحاي انهامتلق
 كاطعأىذلارثوكلالاق
 ىاطعأاضيأ هثيدحوهللأ
 ةن:4|ىفاربترثوكلاهللا

 ليقو) ىذو>-ىقليس#

 قم اوه هناال ر_هظالا

 هنال ىسحتدلاهيريسعاك
 ىعك ةرثكملا نملعءوق

 هاطعأ ىزلاريثكلاري اوهرثوكلا ىراخبلا فام ممعىلاعتهّللا ىذر سابع نباربخ هدب ثنو ايف غلابملا طرقملا

 اموهدق”«:ىذلاوهو ةنسلا لهب هذموهاكنتالاةدوجو ة-: ا تاقهثدحلا اذهىنعماف
 ةراهنأ هيف ب صنت: ىذلا ضوحلاك هنالهةديغدعب كرْتشملا سلا هكرديةرهااظل| ساوكلا هكردت
 نكالا عمسلاب لغت-_ثلواهمعتاغاملف5 رهاظة ساد دذلا اع هتعمستناكس فنا |نانمعئامالف

 هراعتسالا قد رطىلءاعامسةرك دتلعجو هترك ذتةءك-4لا هلاتاكرخآ ايودتكر دآو أ هتكرد[ هد
 ْ هريظن ىأ رثوكلارب رخعمس نأ ب>أ نمهاذعموريثك نيدامعل ا مالك ىقوىأرل الاقي ام اذه سلو
 دقو هينذأ زهيعمصأن اسنالاعضواذا عمسامىوديهدودت بم لب هثيعب هعمس هناال هبمشاميوأ

 1 رص قوُشتأمورلاراناوتلق
 هريغ شي دحىفاوضو* ى> ه: ايغصم ىمأرصم كليف ثيد
 هربر_ك2ىرحدق هسيئماقلأ * ىمسهنءد_سناارثوك اب

 ةمعنلاهذهلثمنآلهنءلدع ركثافرهاظلا ناكودجبتلاوأاةاطءةالصلاب مأ(ردفاو كيرا لصف)
 مذاملك-:لا نعل دعوةالصأ ااهمظءأوةداعلا كلذ ماظعأوكلذك اهرك-ثنوكي نأىيش ةمواعلا

 هيلعهماعتامد_ةثلرك_ثأاةيعاد]ة وشو عمسلله.رطتاناغتلا كبرلا صلغت هاوقب رهاظا ا ىلاانل لقي
 اهريغفواهب ص ردنا |نالندسبلاس يرقثب ماراو هلوقوهدعم فيك ةركشلا لبق ةيسترتلا
 ةلفغةم_بانملا مدع مهضعب ىأرااوةيندبلاوةيلاملاةدابعل | عاونأ يجن ءةرابعاذهو عذلاقي

 تت نوك_:اهنالةال_صلاىف كلردص ىلع كديعضرخا ىعملاقودعل !ةالصوالصا العحرك ذاع
 كئناثنا) ىدحال سن وقال-صناوةفاريثكر حذللةنب رق تءقوةالصلا نامهّضعب لوقو رحنلا
 اعهشاهملعأ) هفالرشلاد:_سالئارتبآءانلعح لق موليلقلاوبقءلاعوطةملاىأ (رتبالاوه
 متاكدنلا هذهتوقي ىطعيب هل» وانو هبىمسفءاطعلل بجو موهاسع وأ هلدردقوأ ة-ةرقح (هاطعأ
 فيعضتةين ”الا لاوقالا ةمسلا ىف ليق هاوقب دصٌقب 1«همؤ, ريرسعملا ل اوفا درسورثوكلاراسقتق ع
 هناي ايسسوةمارةلاىف سوه يلعملاءت هللا ىلص(هضوحرثوك-لاو) ل امن ةءاك ادار اءاوكالذ

 ةرمكلا نمةغلاممةغيسصو وذ( ريثكلا اريخل ا لبقو) حريصا اوهو صو اريغ(ةنحلا فرجن ليقو)

 هصئاصخ نمىهىنل|(ةعاف_ثلا ليقو) هاوقبهميقعت ىف نس>أو ماهقملا ىذتةع ريك اب صخوةغالا ىف
 تازجعملا ليقو) هرثك أو عفنلا وري ا مظعأ | ذهو هرطنلا هريغعسال ماقم ىف مسو هيلع ىل اعت هلنا ىلع
 ريغباهضفيلقم ملعىلاعتهتنااهض ا ىتل|ةيندللا مولعلا ىأ (ةفرعملا ل_يقوةومنلا ليقو ةريثكلا
 نبا لاقامرهاظلا ناو اهيف صيصختلاهجوالهنا ليفافتازحعملاوةومنلا|اذكهو رثوك اهاكةطساو
 رهنو ضو ا ىئاوقلتخا مهنا مث هادجوالهبلع هيدا :ًألمعبج هنا نمامهنءىلاعتهللا ىذر سامع

 هنمهيت أن ىراجعهدعهناو رثوكلانمذوذام صوحلاوأ نارباغ:هنارعأ وأ دحاو:وءامهلهرثوكلا

 قاطي ودعل !نامدق:(هودعهذعهللاباحأ مث) افوطلاهانكرت ثيداحا. اهنم لك! لدا لاوقأ ىلع
 هللاىل_صهنالن ورسم هلاتاكىمهسلا ل ئاونبصاعلاو شد رقءاهغ_سدارملاو ع. او د_اولا ىلع

0 
 ةلماشل |ىمظعلاىأ (ةع اقكلالدقو) هاطعأ ىذلار يشك لاري ا نموهلاقةنلا ىف رهتهنانوعزباسانن اريمج نيديعسل لق هللأ
 ةوبنلا ىأدهعللماللا وةريثك تاريخ ىلءاهلامتشالىأ (ةوسنلا ليقوةريثكلاتاز>»ملا ل مقو) ةرثك-ل!اهنمداغت لا اهلك نئالخال
 ىلع ةلالدالهناالا | من اعمةندحلاوقأ هذه وةلماكلا ىأ (ةذ رعملا لدق 0 زملا عونبهريغن ءاهيزيمّيلا هم وتحل ةوندلاوأةميلععلا

 هودعو له>انأوأ لثا دْنب صاعل اىأ(هودع) لسوهياعيلاعت هللا ىلد هنمالدبىأ (هنع) ىلاعتو هنا>.سدللا ىأ (باحأ م )هيفا



 ناحل

 ةردصم مهلاباوجةرو لا تازنف هل ب ةعاليأرتباراص ادن ا اولاق مماقلاهنبا تاما لوميا عملاعت
 بعك لدقو هللاهنعل لهجونأك لذ لد أت ىل» .ةوهللا دبع لوقو مس اهلا ,انةمدمصم نءاضوعهاطعأامب

 لزتاهرخآن اا ه ممعىلاعت هللا ىطر سامع نءوم-فااوحاهمامتبتازتةرو لاا
 ول وا امىلاعت هللا هجر ىذصملا مالك ودهرتب ليج ىنأ ل وةلاباوج

 نيماسمانامو رعو ماش ثهمانياودلوو بةعاذصا ءلانأكدقهنأو هادا وال نمرتبالا ناو نصاعلل باودج

 دلاخووهمدقو رعوهموقودوبأ هسحامدعبةنيدملا مدقوةش -كلرحاهوةكع باةمحصلا دقماشهو

 ةكمك_:هرلاقو _سوهماع ىلا: : هللا ب_دهلنالوسر مر ائذف يما م ةحاط نين امثعوديلولا نبا

 5 25تقعه]ناكن او م :اد5 !!باحأو ةعطقلاو هوذاف ء.حةمجعملاراهدبكذالفاب

 مهب هنال سو راعى اعتهللا لص ىننلا عابتا اوراصومهندب ثراوثالو مالسالابم ممهتلص ع تعطقنا

 ىرقدقو ىناي_اكهل.ن عطقنا هنا ىوردقوهنسبومسمدبةبار ةالقا ننمؤملار راسك مهتاهمأ هجاوزأو

 ىنملان ال ّ !احر نمدحأ يأ د ناكام ىلا ءت هلوق نمو واهتدب ىفانتالو م بوهو مهتاهمأ هجاو زأ
 درودتوركذد ري ان ليتنا نالت نم ناوي سكلل او ةيقيقحاةوبالا

 بالارك ذدارملاّناف هلرك ذالىذلاوه هتان اودوصةملارابتءادرلافتاياورلا ضعي فهءاحرصما ذه
 لجمال نود نع نمليةامامأو مهمالسا دعب ريخمتو زك ديال هع نإ كتشالو ةاودنك ريدك

 0 نميباوحلا قعن 0 اتلزناهنأ لايف يكفةلجتلرنتناك هنافدرلا قل

 هر ”الاوايندلا قةميظءاباطع لاذيطعأابا ىعملاذا 3 ٌىئطومو باوحالدب ومهنال ااه :ْن ا|نسحالاو

 سدل نم رتدالاعا رت نوال موةيقارة عب : مثوةدامعلل]|:لعجواهركش كك .اعسد

 كورال ل ل ىوقأو دل رك 2 ركذىأو رك ذلادلولان مدوض2ل | ناو كلذك

 ا , هل قداطمةروسلا نمور ودومهدأل الوأروكذتومهبسس لب اذه مهل و:

 4 ةيسكحا ارت واكلاكلاندد_ءأانادار لاق ةرخ" الا لع نوبأ د مهثأنال طرذد الوالاز متامنهناف

 ةمايقلا موىلاكإس ةءّدب ىلاعت هللا هاذه * نهوكتمأنافةدامعلا.لاغتشالاو وهاعاك بق ءلالاو مهم

 0 هلوقهياعدرو)هذهنم تأ ةيسانم ىأوما دعرتب الااءارش 0

 نا) ل ادا اوأ فا ل ىو( ىلاعت لات هن نت و همم نمضي هس 5 ذلاو

 ف ساوهو رثدأ |هنأو هأ !اقلت قتلت الىأر دق ةلعوهف رك ذءاقب وتثا اقبلتتا 10 .الاوهكشناش

 ليقو رثبالا ءكودع نماهتعكل قثاعالا مالةيندملاوةيلاملاةداسلا.كلا ةةثاءكةرعأ ىأ هلقامأ[شت

 نيةرطلا د رعتو فاكتهيفوانتقت بولسالا | ,مةريغولوالا رمالا هاج ىلع فوطءمهل.ةرمالا ءموه
 هينانتاوةحتعر ا هالاةدا,زلامهدحابف كي ملورص لا امهنم لكد م ملا لضُفل اريمضو

 كود عىأ) لدوطت لاربع ابتكق ل_ةاطالرومايانه ا ارُدلا صعب حج وءوجولا مت ىلع هود ءل

 اير هرك ذاد زلة ه همةاولا اوهورثكالاف ةَدوادعلاهمّزلب وّضعملا# ا (كضْعبمو

 مح .الاو) امل ادا ةدد عقونن أناطيشلادب راعا ىلاعت هلوق ىل-.أ ديل .ةك ناقدارتم

 سنزلاةعوطقملا ىأةروثمملا نعى ماياحطلا ثد لح قو عطقلارتملا تعمل هدأ (لياذلاريعحا

 همزالراسعأب مدي اسكأو 4. ةمزالدإولامدعدر دع ود _ةيعحراص ىتح هيف اشو هل سقعالم ناريعتسأ مث

 ناعمهرخآ ىلا هلع عطقنامدآ نياتاماذاثيد-كلا ىف در واك هتلذودنرا لول |عاطقناوهو

 ل-.ةودحأ رك ذب الرق اذاد :دازو درد-ه5 عطقني لهمطأو نم ءوه_ءاعملاعت 2-2 -

 86 .>ولا) ءاراا عقاد رقمه انعم( وأ) كرفس سدلو ريت او هل سعال نم نيد ةلرتس مرتو الأ

 اذلوهنمذودخأم ىعملا | أذهوت' :ذلا عوطةموأ هس ةعالىذلارت الاس ومالا ق وداد 5 ان ع

 تامني->(هيلعدد و)
 ىأ(هلوت) مساقلاهئبا

 رثب امص دق اد#ْنا

 اعوطقم ددعلا ليلقىأ
 تام تاماذا دلولان -

 لاقفإ هب قءالهنالهركذ

 ىارئالاوه كةناشنا

 كدضغمو ةلودع

 ٌكئناشاريسفت بصنلاب
 لِي هلذلا رق 5 0

 ىذلاو هول قام ىلع ىأ
 ءانثالو هلن_بحرك ذال

 حتفب (مرقلاوأ) ليج
 درفتملا ىأ ءارلا

 ىذلا ىأ (د-يدولا)
 بةةعالو ةلدلوال



 ةمايقلامونىلاة قاب هراونأ دا او هءسو ليجهواثت هد و نسدحو ذة سوهيلع ىلاعت هّشسا ىلص وهامأو (هيفربخالىذلاوأ)

 نءوخللاو هو (ليقيظعلان أ رعلاو ىناثملا نما هامش ةاثس آد_ةلوىلاعتهللالاقو) 05 0 ” الاىفةرابعلا ت<لخددالامو

 د وس وس د سس وسم سس جس سس همم دمحم

 دوع_سمزباو ر_ نيا
 ساءءنبانعلوةئملاو

 روسلاىفاثملاعبساا)

 باثك-لاىفعقو اذكه

 مهمالسابعطقن اهئادعأ ل سنو نسا ءاذه يورو هارت عاج ء ال وهأ ريانا ىدلا درا اب ببالارسم

 هش ةلباقمهيقودحأ هركذن الد( هنع .فريخالىذلاوأ)» هولات اك ىداعلاوأ ةقيق م »مو ةاقب عطقت اامدنمو رعاك

 هللالاقو) هاوقيهيلا راشأامىلاعت هللا اع ركذىتااهتمارك نمو ريثكل اريخلاب رسفاذا رثوكلا هلوق نمد و
 ةيناس نمونيثثا نءلودعمىثمع-جىنائملاو( م اظعلانآر ةلاوىفاثملا نهاعمس هلام 1دةلوىلاعت [-

 ىلءديزتو ني ملا نعرمصقن ىتلاةروسلا ىهدوعصل اةاورع ىف لاقىفالاتان" الا ةلج نمىأ ة يد ضيعسوأ

 عبسلا صخو مساوأ ف صو نب ةلاود اًمتاعحا ملت ىاااقىداسد عج لانا اكىل_-صفملا

 سلال مق) هلدح - والف مامالا هلق 0100 وكامأ اواهاضفل را ذلا

 داولا لفتت, لاوط لدي يدر قفاه مضدامأو د ءوطعجءاطلارسكي (لاوطلار وسلا ىفاملا
 عجلاوطلا س لول وأثن ؤهىلوأ عجةففخلا اواولا مشوه ةرمشلا مضن(لوالا)ةمنا ايللاهدد_كت و

 ىهليةقلوقلا ادق لدا فاتخا و لاوطلا 0 دي ري ئتحلي وط

 ام-مناىلعءانب اعمةءارن ولاقتالا ةعباس !اوفارعالاو ماعنالاو ةدئاملاوءاسلاو نآر عل آوةرقملا

 ناكملو تازة الاونهنا.لوقلا اذه ةيلاعلاوبأ عضو ىف سو ليقو سو ليقوةدحاوةروس

 نهو ى :امهاهباثماراتك للاع هلوقكنآر فل اةقد طاما ناثملاوروشلا هده نم* مئظ *لرم لاذذا |(

 اهريسفك ل مالر رك وى هرما وأوهظعاوموهدصقنااهنآر ةلاّفصو ىعموةينأي د , وأ ةيض» عنا

 ليقتسملا ف كي طعن ىعع كانيطعأ ناب سيجأو ةيديركت نذاه سفن ىناثملاىهوأداعملاث» دحلان م

 هيلماعلاوهن ىراقأىلعو لسو هيلعىلاعتهّنلا ىصهسيلعءانثللءانث دملا نمىناملا ل يقو هةقحملهررع-ع

 مأ) ريسفتتلا اذهىلع( مظعلانآر قلاو)ةيندمةروسلاوةيكمةي"الاهذهوديحمو م ركنآ رقهلوقك
 نو رسما اهركذىلاى :اعملا نمكللذ ري-غوهيناعمىلءافامتثالامااهلعجو ةحتافل اىأ(نآر لا

 هنالوأ 0 رعشلا ل عكاماو : 2 5 :وهواهصو داب ل عنآر ةلاقالطاو

 ىلا عتهلنا ىذ رس مع نبأ ن نعىورم ركذامع, ' ف ءاهئامسأ و رك دن ناو اهيلعاملع ل عج

 هنافاضأ ام ىث املا عسبسلارب رخس ست : عمدتع ىلاعت هللا ىح رم هرب رهىنأن عئو ماهياعهفالطاوام_ّْمع

 هدي ىسعن ىذلاولاةقنأ رقلا ماهنعىلاهتهللا ىذر ىنأ هيلعأر ق ملسوهيلعىلاعتمتلا ىلصهنأ ىور

 ليقا_ةمظعلانآرقلاو ىناثملاعبسلاىهاهاث هناقرغلاو روبزلاو ليحنالاوةاروتلا قتلا لزنأام
 هيلعو(نآر ةلامأى ناثااعبسلا ل يقو)هيفام ىخالالقنوالةعروجهمفيعضنآر ةلاىقهرك ذامنا

 هريغو ىراخبلا ف عيحصلا ثيدحاهيدروو نيرمسقملان مروه#|لوقوهو نيعنأ“ !اوةياحصلارثكأ

 مهياعتمعنأنذلا طا رص دعب وأ أمم ,آ ةلمسلا دعب تانآ عساها اذهىلعدا رم لا و أه [هعيمس مك

 هريغوةالصلاىفاهتينث:ل ىناثمتيمسامئااهنا ابو روهملا اللا ىلع ىرخأةيآ اهدعبامو ةيآ
 (هرث اكل 01 فرس يش هنايبلوتلاورغسفتلا اذه ىلع( يظعلا نآرقل او)ةروهملاهوجولا نم

 لدعموأةيةءلاوهو رولا نهزوههمىقأم ار ئاسلا نادل بدك قوةحافلا دعته ةابوأ هعيجىأ

 حرش قه اعمالك. || انعبشأد قو برعلا مالك ىف امهن «لك درودقو عسيمملا ىف :ءعوهت طرخلا اروسأ|نم

 م قام لاوه سوماةلا ا دلوقو ىت "الانام لال وأ قنا هدي زمدل ابو صاوقلا زد

 ىلاعتهللاهسجر فنصملا مالكو هتلاخ تخأ نبامسهاولاوئ سدل عساي هري_سقت قىرهوخلا

 مومذملوطلاهباوصو
 ل هيقفلأن ودعاطلا

 لل اوط ىهفةشومةروسأ|

 هلوةوريغاللوط ع. «او

 حمفو# ةزمهمم 5 .(لوالا)

 0 ةقفغواو
 اسنلاو دا هلو رقما

 فا رعالاو ماعنالاوهدئا 1و

 أمهنالدءارب عمل اقنالاو

 نهوةدحاوةر ون كح ىف

 هلمسلا بامهدي لضفي لمت
 ةروسة-_عباسأ التو

 لديفق تويوأ سنوي
 جعل انآرقل اول انالا

 َُ . اكل ىلع بتات

 ىلعءانب امهعفر زوو
 نآرتل امأ)هريخ أد ّتبم هنا

 همأةلرنع وأ هل-صأىأ

 همث اعمتاراك ىلءاملامة مال

 افوأ اذاهيناممتامهمو

0 

-- 

 ددعتاهط_سوأودحم

 اهناكفد ءوتودعواهرخآو
 ددعتلا نود ىءقحلا قوه

 قالطا هيؤو ىلع لكلا

 لكالاوهواميسالءزحما

 يسحب تمحواذإو نىك

 امهلمتح قاثملاعسبسلا) ا دىعورتن قئاوشو(لتو) ةو) ةالصلا قاهتءارق
 نمذوخام هنا ىلعءانب هعيجو أه قابىأ (هرثأ تمظعلانآر ةلاو) ىفاث ةماعلا ى هنآرقلامأ ىراخ.لا ثيل 2 (نآر ةلامأ

 ماعلا ىلع صاخلا فطعبابنمىفطعلافن صولا روسن «لومشلاو ةطاحالاو عياوهىذلارو كا ن اعلا ك1 مكاروالا



 اولعفاكا دنوأ ةالمعلا اوميقأك اءاحياىأ(مأآنم)نآ رقلاقاملهعينسونآ رقلا عيجوهىأ (نآرقلاىفام ىناثملا عيبسلاليقو)

 تلزئفرمتلاد رب نوةدص“؛اوناكم هنا ىو رذان وقفنتهنم ثيم اومويةااكةهاركوأ نزلا او رقت الكاع رق ىأ (ىجنو) ريسألا

 برضو) نيفلاحال قيود ىأ (رادناو) ني-:هؤالهراشب نموىأ(ىرشب و)نوقدصتتكنوك لاحهنمءىدرلااودصتمالىنعملاو

 موب ءايلوأهللانودنءاو ذَا يذلا لثمىلاعت هاوقك (لثه

 ماهعيج مظعلان آرقلاولاوطلاعسسلا ىناثملا كلا لس ناوةيلعشمؤط لح ١ هيقان مظعلا
 فاظعل اوهضعمأو هل لماش ىلك ىنعم ىلعو عليا ىلع ىاطي نآرقلا نا ىلع نوةق:ممهتاف هنمس رغ

 ىناعملا ىلءاهلاماثاواهءاوثواواضفةداب زواهفرشل اهنا :ةمالا, تصخو ىفاشل | ىلع ب وق هنن رق
 قزوج نيريدقّدلا ىلعو ةحتاملا لمقور ىلا ليقف عبسلاىفا وقلت ا مهنا لصا < انالا_جا هين رَغْلا

 ىناثملا عسل !ىهنآرقل !مأ مل .وهءاعىل ابعت هلي | ىل دهذع حيدعل افورئاسلاوأةحتافلاهنوك نآرقلا

 ةحاقلا مصوفة" الاءذ_هىفءاضتةمىلا نورثكالا بهدف تتوأ ىذلاةياور فو مظعلا نآرقلاو

 لاوقالا نعل د_ءىل اعتهللاه جر ف:صملاو ثءدحكلا ف ماكل همز ه_ةعلودعل او لق نيفصوب

 نآرقل |ىفمزة افلا وأز وسل اىهعسا !نا.لئاقل |نامهونرو> هم في عض لوق مدق» ىلا ةرمتسملا

 امل ةنذشنيح ىئاللانا عمدبعب 5 رفماد رغم لك قليقاملقنهدارعنا.هليوأ“: كلدك سلو هل ةناع

 ىمورعأ ن من ارقلا نامه الاهنهىف(ىفاثملاعبسلا لل ةو) رب دم5نارقلا ليه م عمسلا قليق
 مالايدارااونآ رقلا هيلع لمتشي ناعمةععبساوبدارملا ىأ( مندادعاو لثم برضو راذناو ىرشدو

 ليدس ل ءهركي وأ مرحأاسع كلا تاطىهئلاواسبيلع قاطن ناك ناو هتةيصالابدنوأ اناكات لطاا

 1 ل وام ا هع دج حصص هع هش ل مل ب د ب موسم سس مس صخصسمو
 نآرةلاون ارقلامأ ىناثملا عمسلان الاقاد->أ معئالاناف عيا ىعمانههنانمليقاموامهلمتك

 ازح:مفي وخئلاوهو .دضراذنالاوردصم مسا ةراشلا ىدعاهرسكوءابلا مدد ىرشدلاوءالعتسالا
 اهتثيتىأةزمهلا مسكر منلادادعاودروملاو برضا دارا اوهوئب ْئثهيدشت لدا برضو اةلعموأ

 ةدمدعملا خسنلا ىف عقاولاهنان السر ني! لاقو ىل |ناهرعلا عز هبوددع عج هنأ ىلع اه>ةفز وحو

 هدعىذلاوه.معنملاوأ ماعنالا ىنععةمعن عج عنلاودردعتل او دودعملا ىن_ععددعلاو ىكدلالاقاذكو
 (7)نورقلاابن كانت آو) هاوقامأو بتاكلا نموأ اوهس طقس عب سلا نأ ليف ةمسّي!هجحر ىنصملا
 ري اوهو اين ع جءابثالاونورقءاننا عباسلاوءارقلا جات ىف هلوقهدب هيو عباسلاىلا ةراشا هنا ىلةف
 ه.اعملاعتهلاىبص ىذلاةيلستو ريعلاك دئاوغلا نماومذانآرقلا ىفىلاعت هتلاهصق ىتل|صصقلاو
 ماين دنمىلا ببحث ةدح فه. لل قم اننفت هل قال هرب ةمىلاةراشا بول سالا ريغو ىتش كحولسو
 نعلد_ءولاتاعجو هاوقهنمضتام ثلاث |نافةالصا| ىف ىنيعةرق تاعجو بيطلاوءاسنلاث الث
 اسهيف هلوةلاممدع ناو ةفورعملا اين دلا ذئاذل نم سل هناىلاةرأش | ى-يءّةرةتلعجو هلوقىرهأطلا
 هرمغورمام لمشدل مظعلا نآر قللاريسفت اذه سدو ىل الا هلع ىف نيب اكمريغو كر وف ني اهراّةخا أم ىلع
 ىضخنةمنال نو رعلاامنةدارابعب!سأا ىلا ةراشا اذه سل لا ةةمهضعدهدرو ىسدعديسلا هاضاراو

 نأىلاةرااوهل.دارفالاقهليقامرب_الا فوطعملا قةاويل كاندت 1 هلوق كري نأ دي مظنلا
 ىعفايثدازو مظعلا نآرقلا كانت آىنءملاو ىفاثملا نماعب_ىلعفطعلا بودنم مظعلانآرقلا

 ريق رع [لودهنااهءابنالواولا كرت والا لت (ةعكر لك ىفىنثتاهنال داش نآرقلامأ ت تمس
 2 ا 2 22-1

 ( لافش عم

 لقو) اظعل امنا نعنولء اي مع ىلاعت هلوق قهبرسفاك نآر قلا ىتععنوكوامنلاو هميظعتل ناش

 (مندادعاو)توبكنعلا لثك

 قام ىلع ءْرمسلا مسك
 دادعت ىأ ةحدعمةذسن

 حم راكذنوةري-ك من

 ىعملاب وهو ةريزغ
 ىط ءلإ بسن [أىردصملا

 رداصملا نم هلءقأم ىلع

 مهضعبلاعت ىحندلا لاقو
 ددع عجهيزوه حدقب

 برغأو هدودعم عنو ىنعع

 ا هلو ىناسملتلا

 ةفلاضغانه رسكلا حصن

 كانت آو) ىسبتن ا ىنعملا
 ىأ مظعلا(نآرقلا ابن
 لم: ثاام لع لانيطعأ

 صصق نم 0 ذامهيلع

 زاحعاوةغالب ظءاومو

 هلهأو هاملت ا ىلعءانتو
 هررقاذك كلذريسغو

 صخب نآر هظالاو ىح دلا
 نوكمل ص_ءقلاياثلا

 ىناكلا عيسالعد الا

 ه->ورهظءالازه مو

 قباسلا طةنعلودعلا

 هل اىلارداصملا كذ نم

 ةسسرملاف ةلعقلا

 تدوس ل5 و)ةيليصفتلا

 ةتافغلاىأ(نآرقلامأ
 (ىد# اهنالىثاثم)
 الة لوه ل اةةيسصب

 نالرهظأوهو اةفخعو

 ىنثم هلوةىفىناسمل] ادعب أ دقو ىناعملاو ىنعملا ءريظنو ىنرملا عج ىتارملاك ىثملا عجوهىناثملا

 ىم:امناقئافلا قفاهدعب ةعكرلارابةعابةموق لكى وأ هثزح مسا, وشال ةيمستةالص ىأ(ةعكر لكى ) رركت ىأ نينا نملود هلا

 ةئيدلابةموتال هلا تضرف نم ةكعةرعتلزئابتانآن الىناثمتيمسليقوتاموقلا عومم ىفوأ ةموق لك ىنىأدال تلا تاموقىف
 سكع نم مهو مولع تمعن نودةنآ ةيمسلا دع نممهنن ريغ قالا, تابآ عب س|همالا عبس تي هس مكة !تاو>ني>ح

 هحونعم هاب اوصل او هانه نام لعلو ميظعلا نآرقلا نورقلا ل ديان مقو حوبطملا نتملاوح رمشلا خسن بلا غفو )00



 ةامهلأناه رخداوأ ةمجعملاءالار(اهرخدو او هياعرلاعت هللا لهدم داب اخ نيد 1 نم 1 نا اهصخىأ( اهازعأ أ هللا لب ليقو)

0 
 )ع ايدنالا نودهل) ةريخد

 هاورو ا سثلاو إسمىفامل
 نهدحدو ا

 م دب سأ. بع نبا ثيدح

 ىنلا دنعادعاتلي ,ريح

 مس و هماعىلا عه هللا ىلص

 نماوص ىأاضر# 200

 اذهلاق 2 'هسأر عفر هقو

 مل صرالاىلا لزم كإه

 ملف م ولالا طق لزم

 0 ؛الاقو

 ةحتاوك إبق ىنامهتويل
 ةروس مد اونو با: ىلا

 قءملاو ا دم رعلا

 أهرمثاعمع ءاطعاب صخ هنا

 اناينان دوا
 ”ىكتدلا لوق ذا

 0 قاحتلل

 روسلاعيجلبةحئاقلاب
 نآرقلاىهسو) كلذك
 مسكي( صصقلانالىثاثم

 ليةةهصقعل أ عجفاقل |

 اهداف وانهدارلا ىهو

 اك اوربا هائعمرددم

 ريك ذتلاوأ ثدناتلاب( ىنثت

 الو ضرر ركام
 نم: دمر انش عج
 وأ 2 ركستلا ىدع ةينثنلا

/ 

 نالا ى-عف ىنثلا نم

 نماضي هيفا ف طعلاو
 ىهاوألاورعاوالار بركس

 رابخالاود.ءولاودعولاو
 وأكلذري-غولاثمالاو

 ةرخك نمههيفأمع ءانثلا نه

 مامالان أ (ليتو) ىلا ةئامسأو مسأو ىهظعل ا هناقصي ىلاعتم 3

 لك ىثن ةخس' ىفو هناي انممدق:ت انآ عسا وكو ىناثمةدتافل | ةيه دشسلا ”هجولنايب هنا عمد الإ

 وأىرخأ دعب ةعكر لك ىفدا رملاو اهرهاطظ ىلءةعكرلاوةيزاحلا ةيفرظلا ىلع هبسصنوف طاقسابةعكر
 ىبأدا :عمومأملاو ةرانحلاال_ص جور لكلا ىلءءزجللاةالطا ةالصا |ةعكرلا.دارملاوأ ىعومجما لكلا

 ىللاعت هلوقرسفدقو ةالص ىو :الددحاولاةءكرلاو هلامكاردامآم لا لصالا فال ىلءامهموك- أ|ةقينح

 تنكاذامهتثا5 ومتعب راينا يم ملا لعد نم ةينثمل اوال نيلصملا عماومل كب نيعكارلا عماوعكراو

 ىفوأن أ رفا ىقاهثومض مر ركشوأ لية قاطعا اىءعىثتلاز هوأرب رك لاىنععوأ مهئلاثوأ مهعب ءار

 رصتتاف دلو فيفخةاوهيأث ”نو كسوأ ديد ثةلاوهيناث 1 فو هلوأ مضب ىنثتوا رملعوأ اهمءانملا نم

 لا نهى ادمان( اهرخ :ذول و هيلعىلا«تهللاىل_ددمهلاهاننتسا هللا ليلقو) قتاكياملا

 ءاخولاذدباهرخذوهمالك 2 ع ْن نماهجرخأ و اهزمم ىن :«ياهانئدساو فطعلا قعمىنثلا هلصأو فورعملا

 انس اعلا نهرخدياموهورخذلا نم لصالاف دحاو ينعم اوةددشملا ةلمهملاباهرخد| ةخسن ىف قو نيدو جعم

 دم ىأ(هل)لاقاذلو مال - اوتالصلا ميياعلسرلا ن مهريغلا فذ: لواهظفحوأ اهراشسخا هنادا راو

 اهطءيواهرشدي لفءايدثالا ثا سل ودىورو(ءايدنالانود) هيلعاوأ يزن رم ل ملدو ه.لعملاعت نال

 هد ل هللا ىذرايبأ سو هيلعىلاعت هللا ىلصهللا لو سر ىدان ثا دحلاق و مهدي ؛ نمههريهمأ هريغأ

 نآو رالف لادود ملا تانج ور ا ديرب وشو هدب ىلع هدد عس طوذهقح غرفاهلذىلص» وهو

 ءاحر ىلا قى مباتاءخ اهاثمليحتالاوةاروتلا هللا لزن أ امةروس لع ىد>دح_بلانم جرختالا|

 د#اهياعتأر 25 ملا تف اذاأرق و2 «فىيك لاقى" دعوىتل اةروسل اهلل لوسراب تلق مث كلذ

 0 د وتيطءأ ىذلا يلظعلا نآرقلاوىف اد ااعبسلاى هودزه ىهلاقفهرخ آىلا نيماعلابرهلل

 نءاتفواعر دو زك لاف لعج امتنا ابا: ب ,هلدماذ .ه سلم 25 فوائمةلوسلا جورخ ىلع

 ناحرب نبا لاق ىتحقرأملاو ةيفوصلاعاشم.ركذاكاهريغهيفاهكر اًثراماهبءاعدلاةناحاو لفل

 نلعب موت للف عفاش انت رركتا و ٠6 م لاباق وم ا اممىحأادحأن اكل ليقول هرهس#ا ف

 هذهىفىأ(ىفاثمزآ رقلا ىمسو) امتاسروسأ ارئاس و ددوش وأ ةحتاشلاب ص ةخالاذهناب ضارتءالاف

 فاهقلارسكب (صصقاانال)ردةملاوس راو و هوأر ماا هب ىمسهنا مهود العفداهوحنوةيإ الا

 هلوقك نيةح: قب ىور وراث "الربا يك نم هعابسالعامتالاوهو صصقلا نم مرهااظ ةااوهودصق ع

 ىلعونآرةللرممضا اوي :ةحئلاءايلاب(هيفىثي) لوقف( صصقلا ن-سحأكيلع صن نأ ) ىلاعت

 ىفص* وةءاك- ها قاطمص صقل وريغ النوغلاد. د لقاك ا :هةءاورلاوةيقوقلاةانُد اا لوالا

 هيقررك هنأ هياعدربالت ىفا مهم ىف ةيفاك ةمسأنملا هذ هدر كت وهل الا مالار ابحخأ هداك فرعلا

 ريل 11 نا لالا يم تلاه وا ذهاو ري ددقولاثمالاو دودو ضئار غلاك ص صقلاربغ
 اهزاجعاعم اهنا مب صيصختلا هون ابلوقل اوانيقي لك ىف لك ءارحا ل-عيل و ىلعامم« لك ىف
 لاتاكومل< هيررك املك رك هو عد ار ور هلام هريغوا ريقةم<وةتءغرالا ارملام دا زال

 ىطاشلا

 فال مهظفح فتدةو اهوماع ءتلاهراركتفةم. ظعةمالةمزال 0 فام ومال

 عسلالبقو) 00 طاط !اىلعا 0 ذاسالا نا يرتالالا الا ده اهودو 3

 ىورءاذه (تاما 0 كانمرك اانا ىفاثلا نماعبس كانت ادقلو ىلاعت هأوقا اهانعم (ىناثم

 أ عت هيقدادزب هدادرتو 0 هدر د د>- لعال سها جربو

 ناكو مرك.هلل ل رت ىللا ةيدهلاك 0 0 :ععلا 55 ”اوقداصلا رفعج مام 1 ْ
 1 ربببببي777ب7بب77راااابججا1ةةلل 2 >> » » ))مد>د>>»>ويييودلاا

 رهاظظلا

 تامارك ع مس كانمرك ًاراناوهىفاثلا نماعبسلاندت آدةاوىلاعت دلوق ىنهانعمىأ (ىفاثملا عبلا) قداصلا رمعح



 ئدفايدارملاو ىنعأربدقثب بوصخموأىدحلا ى هىأفوذ- ع2 ةبورخ عوذ موأ لك نم صب لدن رو رك مدعبامووه (ىدهلا

 (هوبنلاو) ةلالضاادضد هلىلاسملتلا مو ريسفت ماقملا مالدالو ل مك :|ةيدعتملاةلماكلا ةءادحلا

 نيةاضمر دقة هريخ هدعباموأ د مم عملا وادم 1 أىنعع كادت آوأاهبهمؤك أ أعسلوةينأر هالثلا |
 ل اوقوهربخهرخآىلاىدلا هلوقو أديم عبسلاوأ» ىلا ءلانم رك أف اثملاعسلا كائدت ل

 لاقدنا رفعح مامالا نعو رد-ةمأ دقيمرمخو أ عسسلان مصعب لديهنا لق وة تعم ل كانموركأ

 نمأ اهممرك أن منأىلا ةرأد ساتامارك عددسرك ذةباونأةعبس مته4ةروسلاهذهىفرك ذهنااذهىقرمسلا

 وهو الد ءا|تاكر حلا هيفزوح(ةنيكس باو مظعةلاوي .الولاوةعأ هشلاوةجرلاوةومنلاو ىدهلا) كلت نم

 داماك دا سود ءلعىلاعت لا لص هيوبن ةونثلايدأر اون يدلاو فراعملان مهيلا هللا ادهام ىدهلاورهاظ

 هيلعشي , وطاموأ نبيذ اعلل ةجرالا اناس امو ةماتلا هاذ اه ادمان ساق ا 21 خا

 "1 هريصأب هاهّنلاةيالورم كاش رم هك وواولا حافي ةالولاو قايساكةعاخلاوةماعلاةعا 2ك 5

 هبا لع تاتخت ءلاوةومملا اكداةفص ىهىلاةيالولاو هأ مهسفن رع ع سيو اراض شيخ رهاررلا عش

 ل-يقهللاالا فا<الوهو هأرب نم ملك هفاخ ثيحة-يهلاوراقولاوةنيكلاو هقلخرثا سن ممظ أدان هأبا

 هللالاتو) ريد“ ول ادو دخسأ جانت صعب ىث ذاهضعد جاردناناكما عماهرباغتورومالا هذه يصخق

 َ ؛ الاب قلعتماذهو نورك هدي مهلعلو مييلالزئام سأ دال يمل( ها ذراع || :ازناوىلاعت

 الو ىجولابس انا اريختا ىأد_..قئالو دهعالذاهلاسرلا موع لمابتلال لاه علان ةيسان ةموةروك ذملا
 ليزتتلاولازنالاة الاه هىد وأليقعئارشلاو فيلاكشتلا نمه-يقام م4 نيب ”لوأأهنماثنش تكن
 لصالا ع اذهو ةدحاوةءعقدناك املارئالاوا محير دن ناك امل: نيل رانا مهمتي فرفدقو ىنعع

 ىأرمظملاعضومر هاظلاهيق عّصوو فاش. !احورشىف مصضقت ورش .الا ىععام مم لك دردقو

 ةحاحالوهظاقلالا تدل را اعمنياوهظفل لزتملا نالامهرباغتل: راغاهيدل

 نمةذوخامةف اك !| |(اريذنواري_ثيسانالةفاكالا كلا اسرأامو ىلاعت هللا لاةو) هيف فاض مريد

 لصدالا ق ىهو ةمالعك ةغلالل هو انواعم جوانعمو ىورملا هلاقك ةطاحالاو ع-#اوأ عنا وهو فكل

 رمسمضلا نموأرخاتاادورحلا نمةيلاحلا ىلع بوصة هوهوةعا وأ ةياهنلاو ةراغللار_ظن ثيناتلل
 ىرشتعرلاو هوو لعن نع صئختا هنا ىج :هملاقوةفاك هلاسراىأ هءاقمماقردصمةفصوهوأبوصخملا

 اهفب رعت لعد ى 7 رحلا هعد و ةيلاحماو ريكذتلام زان اها ةاحنلا صعب رك ذوهلاسرالةقص اهلعحى

 ىلعلدتل مد ةامئاوةردلا حرش ةهاناصق ؟(مهقال_ هل عممس هنافاولاتأك سملو نا ملاهفأ صالاو

 لف 0 ترب ةوهو سانايا وت هوأ فاكس اذا كا اسرأامو لمقولو هرمصحدوصقملا

 لك داع مدآى د عجدارملأو ىداعللا نع مهافاكو ةوعدلاب سا: الاعماحالا لا سرأام ىنعملا

 0 مهو هنمزلهأدارملاسدلوتازلاب نودوصقملا مهناللوالا ىلعا اوصخاماو نا
 احونو مدآ نايك لذ ىلع ضرتعالهنا 4 :مجل_عل اممدقن( هَ 0 امّللا لو در ىف سانلا اهيأار لق

 دانا ودون اكد ا ل 0

 ل مهل أسر مومعف ةلبوهيلعىل أعت هللا لص ام امو وو ةةدااعءاوهت ةعي لص ىف نكرم

 ورطب ال ثرحم فعل رشءاقردا رملا وأ لقنلا ىلا جاتح ةهيد_مءأنو أقهريغلوسرةثنوك امأوةث عدلا

 هوو سا لايم اربا ع ا ىراخبلاح رمش ىف ردح نيا هإ_صقام كلذريغىلا خسانا 1

 ه-يقلخدي وع-يمجللوأ رخآصنوسايقو عاجاكرخآل يدي مهدعب نإتدشيو ىدوجوللو هله

 ةلاسرلل ةنم_طتملاىأ

 ةعذرلا ىأىفاسملّ لا لاووأ | <

 اهمن اعمدح.أ هنا ىكالو

 ىأ(ةج رلاو) ةيوغللا
 (ةعافشلاو)ةمالا عي -

 ةمايتلامو.ىمظعلاىأ 2
 : مدخلا ىهو(ةيالولا هز

 ودسعلا نم ماةتنالاو

 ىأ(مظعتلاو) ةبلغلاب
 (ةنيكسلا و)ةماظعلاروهظ

 رامولاو نوك_لا ىأ
 نك لست ةطالمالاو
 ىفاثملاعيسسلا قوأ
 ىاعملا عيجذخأر ا عاب

 ىف لوخدلا نم ه نممأ
 لاقو د) منهجب اونأةعبس

 ٌكيلاانلزت ارئآو لاك

 نا دفقلاىأ (رك ذلا

 رك ذب هنالارك ذىمسو

 هيلو ةظعومو نجرلا<
 لهال فرشونال كال
 ع : (ةيالا) نافرعلا

 نلاىأ سانا نبت
 75-3 6 هفقسنالاو

 لزتاماهنو امشي لست
 هناو مأام ىأ مهلا

 هراوربخأ امو هنعاوهنو
 55 م-ييلعهراشت و

 معأن يدل و هلاجال

 ىلع ص أد نواكي نأ نم

 ىلا داشرلاب وأ هيدار-م ا
 سامق ساسأك 4 !علدام

 سائداو لةعناهرو

 ةمالعؤا ة-غلاملل ا !اقمه ردك و مهملات ن ءدعرشب مهعم ءومهفكت كن وك لاحىأ(سأ :الةفاك الا "لانلسرأامو ىلاعت لاقو )

 م ملارغم طن نملاح(ا« م هل اهللالوسو لاس 1 دلااهيأاب لق ىلاحت لاقو) راج مالافوةةىأ (اريذنو) رارباللا مدمىأ (اريشب (

 ىذلاى الا ى ذل | هاوتيرو للان وذ 0 م معوىدو شالا هلال ضرالاو تاومسلا كلم هلىذلا اهمامو( هب ”الا) ىنءملا ف لوعفمهناق.



 ىأةصيصخ عج (هصئاص+ نم ه)ةيالا ىأ(هذهقدتلادجر) فنصملاىأ(ىذأتلا لاق) نود” كلعل هوعبتاو هناماك و هللابن هود

 لما رأام وىلاعت لاوو) ةصاخدم وةىلاثعب لوسر لك ناب 0 ةرعشم وفماعدإ !اس .ربهصاصم خا ةرهاشاهدو روادحأ امقدك راشيل صخ

 رماةلوهسوريسب هتعاومهقيقهتءاومئامو هباورمأام( مهنيسيل) ميق ثعب ومهموهىذلا هتليبق ةغأب ىأ(هموقناسلبالا لوسر نم

 ىأ( ةفاك) ني ةولخلا ىأ ( تالا ىلا سو هيلعهشلا ىلص | دهم ثعبر)ةراشب وةرادنوةوعدو م ةلاسروةغلىأ(مهموقبمهصقم)

 هي حم سسح ( ري ىكلانم

 ضرعء:ملامىلوالا ىد رطب هئمأ مزاي ام همزاب هنال لقب ادطا ناك نأو ملسو هيل عىل اعت هزلا ىلص لوسرلا 210 00
 هيقفلا لاق) ماكحالا صعب ىفىصلا لوخد] لقاك اك ان سانلا صيصختل ةحاحالو صص# هأ 0 0 يل

 مهع ىئك ح قدك ع

 هللا بص (هصئاصخنم) ةماعلا ةنعباوأ ة فصلا ىأ (هذهف) ىلا عتءهللا همر فدصملا ضايع(ىضاقلا ّط 1

 لهأ هيل هاك مالسلاوةالصلا مهيلع لسرلا نمهربغ هيقهكراشن ملام ىهو ةصيصخ عج 9 كل اش 0

 ىلتلعجو بعرلاب تمعن ىلبق د نهطعب لا هن تيطعأ هضعب ىلءمالاكل ارعو ىق*ألا ثيدحالةلاا هللا ىل لا

 ةصاخهموقىلاث د ىنلاناكوةعاّش- كاتيطعأو مانغلا ىلتا>ًاواروهطوا دج مضرالا ه6 7 هنأ 1

 هذا رخا#اى الا ناكوه.ةهلوقوهما و>و4ب .اعدرباممد_ةقدقو ةماعىوروةذاكس اا | ىلا تعب و ىأ( 5 ١ 7 لا

 8 , الق رك ذام عوجم- داخلا مامالا لو ةاهجوألف هيف 5 خر صوشهو ىأ :لكناكودروهنالقارغتسالا 9 1 ءلا
 0 0 0 تيد دات عقورقو ساو 4. راعى لاعتهللا لص هيقثعبلا وع ص اصتخخا 5 ع ا

 همءدصو ص_خ ىلع صن هناؤهرخ .نعلفغو ثددحلالوأىلا رظن هنافهنمةميظع: ل ةغوهوىلاعت هللادجر 00 ل

 ةراث سؤ لا صيصختلر وظالذا دعب لاوتحا هنا نمليقامو ةصاخهموقىلا ثعم ىنلا ناكو هوب نافةفاكس املا ىلا تع
 ىأو:دئان هلنوكي حونو مدآ ةلاسر موعل_ساذاهنالمجةمريغوةدئاف ل يلج ىرخ أن ينثالاو عبرالاو ترفل لان لاو ل

 هيلع يلا «تهّنلا ىلص هريغل ع نكيملاذهوةمايقلا مو.ىلاهنمز ىف نم سانلايدار ا ليقو ماععةودقوهدئاف لاف دع

 هدعب نموهلءق نم سن اع .#ثوعسوهلاةي وأ مهونأم هنيعالهع. رشلاءاقب ريغرمأا ذهو مو اوبيحاتس مناف شي رق

 مدآوة اتا للملا با و ماوقالاو فا:سدالا ىلا ثوعبموهو أ هعابت همز هلق نم هك ردأول ثيدح مناف مئاهىنسىلافىل
 وهرك ذامنايلوالاهدرامأ هتدق لئاطال الك اذهلوقأ « تلذك دل مال بلاو هدصل اهي وو ىدحوىلاف ىلاوديحةس

 ري-خالاهباوجامأو هروهظل هنحرمدي لومومعلا عمءاقيلاهدارعن الحص رسأ 5 ة دعب رشلاءاق مع

 ني.يل)مهيلا ثعبنمةغلب ءالآ ىأ (مونناس ايالا لوسر نمان اسرأامو هلأ «ت هللا لاقو )د اسمن ارهال و

 هتةرعأك ممالا ع .جنمهريغوهموةىلا ثءرك وهيلعىلا ءتهزلا ىلصانيدن امأو مهمل اه. ثعبام ( مه

 اكلم نملاو سنالا(ةذ اكىالا ىلا مو هيلعىلاعتهللاىل_صاد# ثعب 0 مهموقب مهصخن)

 ه.لاثعب نمناشأب ثوعيم م سو هيلع ىلا عت هللا ىلص انيدت رمغنأ ىضتعي همالك ليقو هةيقحت قارس

 هيلعالو رهاظال فلا عوهو هريغب لوسرلا صخب ىف هاذ اىلا ثعب ل_ىوهيلعىلاعت هللا ىلصانيدنو

 هناسا ناؤاذنأ مسوهيل عىلاعت هللا ىلصانيدذل لما ثنا عم ىو رعملا جوملا ريغ ىل عدل :اه :ونورسُقملا

0 
 نيان ع ري_صلا هعماح

 نادعمنيرلاعن نعدعس

 ةءآألا اك هيقوالسر

 ا ءاماةقباسلا

 نرعلا ناسأي ثعب هنا

 ع-بةتباومأ مدعلازاو
 صيصخت ىلعه-يفتلالدالو اضرفةسمالقن لقت وةطساو رنغي هموق هنعهذس خا ءأىف رعمراتك ىف رع اذإو بدالا لاك عم وبتغل

 سانلا ىلا ل-سرأ ناو لد مل قاف هنا لك يح :لاو مهموعب مالسلاوةالصا|مبيلعلسرلا هشعب 5 4 ا

 هزا>ءاّتاف هس ”ءاريغب أولو ةجرتلارهموقربغل هيناعم مهل هيفا الادحاوهراتك و هناسل نوك ةفاك كلل 0 1 1 4ع "0 ص

 0س | ىرغئارتئاوكرعفال ذاع --_814 | ننس بلا ا أ 5-0 ا اهل تتيح فهيم و 3 375 5
 1 رعةنملا لهأ للكو دجأو فراخ لاداورا هيف (لسو هيلع ىلا عت هللاىلدلاق5) ثحمهيفوءارقلاباتريسف:نعلق: َك

 ىلاعت هللا لاقو) ماك ن حلاو سنالاوأ مهري-غو برعلاىأ (دوسالاو رجالا ىلاتئعب) ىت-بمبلاو قييبلاو رطل

 ىنلا هنساالااو قلت مهوم>عااوررعلاىلا لسرأا!لكو هيلع ىلاعنهنبا لك هايراعشا هيف و سابع نبا نعمهريغو كاحلاو

 هتلار اة: |تاقولخلا فانصأ ىئةفاتغا تاغللا .جفرع.دحاو نوكي نأ ةداعلا قرذهت. امم اهريغوةيد:فاوةيكرتلاوةيسرافلا نم
 ةفنأن مناك اض.أو اهلمشأواهعجأو (هطيقش] ًاواهلهسأوتاغللا مس هنا عمهعابتأو هملعتب ريغلارمأو هعا ونأ ل ضفأ هناحمس هل

 مينع ىلاعتهّللا كحاعاولإءتواونمآ المهعهبرعلاريغةغلبالا لوسرلا ملكتي لو معلا ناب نآرقلا لزتول هنا ممتطالغو برعلا|

 هأر قف نييمجعالا عب لعمانلز نولورخآع ضو «ىفلاقو ىفرعو ىمجعأ أ هنايآت لصفالولاولاقلا رمجعأأن آرق انا ءجولو ىلاعت ءاوقىف



 ىقرعلاوأ نيدلا ناكول لو هيلع ىلاعت هللا بص لاقا ذإو مجعلاةفئاسطل فيرشت نيت ةيرمشلا نيش:"الا ىفو نينمئمهئاوناك ام مهيلع
 نم ىأ (مهسغنأ نم) مهني درمايديةموأ مهرومأ عيج ف مهبىقحأ ىأ (نينمؤملاب ىلوأ ىنلاىلاعتلاقو) سرافنملاجر هلانل امرثلا
 تان اولا, تامالاو تايما”الابةصنخم ليقةغا ىهوةهمأ اهلصأ مأ عج( مهتام مأهح اوزأو) مهئاتب ومها آنءالضف مهحاورأ

 مييق)ءاضمأوهرهظأىأهمجعملالاذلاوءاغلاو نونلاب (هذغ:أاميفىأمهسفنأن منينمؤل لاب ىلوأ يسفتلا لهأ لاو) ةدئازءاغلا ليقو
 خلأ مهرمايالذا ( .دمءىلءدرسلا ك- ىذمياك) ضاموذغانىأ ( مييلع ضامو هفرعأ نم

 ماكحالا قمه عب مهنال ل وصالا ىفنيبام ىلعءاسنلا هيف لدي (مهسفنأ ن مزيتموملابىلوأ ىنلا
 نماعي نهناروهظا ةذيرقو ليلدبالا هلثهىفناخددالن نأ ىلا مهضعب سهذ ناو تءلغتل ا نولخ دف
 داراانال طةفنينموااروك زاهيفريمضلاعجرم (مهتاهمأهجاوزأو) هلوقنأالاىلوالا قد رطلاب
 تاهمأ ن هواض:أ ماعهناليقو نيمو لاتاهمأعمسوملاذلو روك ذل, صاخوهو نهحاكن مب رت

 هلوةواضي أ نوياعهقالطازوحيقفرشالا مهالا هناله.ىئمك او لوألا لعرص او تانموماو ننمؤلل

 هسفن ىلع د_>أ لك دن ءمدقم ملسوهياعىلاعت هللا ىلص هنأ ىنعن مهجاوزأو مهتاوذ هءدارملامهسفن[ نم

 ىلعاوماسؤ) ىلاعت هاوقىف لقاك هتعاطؤهمكح ذوغن فض عبس مه-ضعب نمىلوأ هنأ دارملا سدلو
 ىلوأ وهل .ةامى:_ءماذهو ركذاميف غلي أ لوالا نا زاحناوضءعب ىلع ك_ذءب !سل ىأ (ىقنأ

 لاق هللا هجر ف:_صملالوقنم سرقوهو تنضق امي دبعب ىف وأ كن أ كمهيذ ىضقا ميفنينمؤم لا
 ىلعد.بلا ك-- ىذا مولع ضاموهق مهيفهذفن أاميقىأمهسفنأ نمنينمؤملا,ىلوأريسفتلا ل-هأ
 4 | ىذموهسفن نمدحأ لكي قا ناكفهسفناو رام وهذ ربام ىلعم راد و هيهرعابام لشي ف ( دبع

 ىذللاىنعم ل صأومهلاوأ ف وسلا ىذم نهةقيقحراص ىت<ربتشا ىعماذهو هنن رحو هذان عمو

 هدبعب ىلوأ ديس | ب رعلا لوقىلءايذمهركذاماو طاشلاو ةيالولا نمهناليقو ق>أ ىععىلوأو باهذزلا

 هنادي الاول_هلوزتسسن اىورو ةيانكو أ ازاحهيلعةي”الا لف همكحهيفذنانىأ هسفن نم

 تازئئا::اهمأوانءاب 8نذاتس:موقلاق كوست ةوزغلجج ورخابسانلارعأال لسو هيا عىلاععت هللا ىلص
 ري_فتللد م اثهيقسيلو ك_فناو كتاهمأو مئابآةعاط نم يلع سجوألوسرلاةعاطىأ
 ىذر سام عنبا نعىورعاذ_ه (سفنلا ىأر عامت نهىلوأ هيأ عاست ا ليقو) مهوناكىفاغلا

 فأراءانءهىلآق 25 هفيصلب ولوأل .ةوهعاض هب ولوأ ىدععات هىلوالاق ىهملابام_معىملاعت هللا

 نيدلار ومأ عج ىف مهبىلوأ ل سوهيلعىلاعت هللا ل-دهنأ ن مفاشكلا ىفام نسحالاو فطعاو

 نمؤمنماملاق ملسو+ياعىلا عت هللا لص هنأ ىراخ لا ىفوةيدبالا مهتايح سدس هنافهريغنمايندلاو
 الامالرثن مم اياؤةد” الانمنموثم اب ىلوأ ىنا امة د نااوؤرقاةرخالا وايندلا قهءسانلا ىلوأانأو الا
 دعب رطءالوةءالولاريسقتاذهىطرقل الات هالومانان ىنتايلفاعايضوأ ا: دكرتناؤهتيصعهئرياف
 ىلاةراشاهيفو بسام فاش الةريسفتالةماعل ادب ولوالا ىلع عد رفتهنا ليق[كرهاظلاو سورع
 مهمهعفن نمرثك أمهعفنيقمععمهةلماعمواضبأ ل وسرلا تناحىفىعاربنأ هب ولوالا ىذتقمنأ

 ىفو (نهىأ مهتاهمأهجاوزأو) هلوق( و) مهفافتاعبتلاوراضملا لمد#و عقاذملاةئرولا ىلعدر ثيح
 ثرالاالحاكنلا ةمرحو مي-ظعتلا فتاهمالاك ىأ هلدج وال جاوزالا اءللهنوكووهسوهومهةخسن
 تاهمأ نهنوكىفو قابامىلعتاوخا نوتانمل لاقيالو باج لا ةب" الدول_+او رظنلاو ةقغنلاو |

 نسبي سس سيسبب ساني سسس_ سس

 مه>الصهيفاعالا مهنمىذردالو

 هنالريظنلاك ىضماك هلوقف
 يتاَتلا قهنترم نود
 نمىلوأهرمأ عاسا ليقو)
 اذهو(سفنلاىأر عابتا
 ىقطملعو حيض لو-5

 ليقي هريبعت# عرض مدقتام

 ريس غامالك هنوكل سل
 ىأهلئاقةلالح لب ىف

 هنأ ىوردقو هلاحةلاه>

 سو هيلع ىاعتهّرلا ىلص

 هل ور لا
 [ن انت سانا
 لدبو تلزنفانئاهمأو
 را كا ادلع
 نال ةىلاعت هوقو
 موانبأو م واب 1 ناك
 جاو زاوك:او-او

 لاودمأوب ةنرعو
 نوش ةراحتو اهومكفرتقا
 [ريصرت 1 ا واهناتا

 دلوسرومتلا نقلا بخأ
 أوصب رقه دس قداهجو

 الءئلاوممابمللا قاب ىتح
 نيقسافلا موقلا ىدبي
 دال ىلاعت هللا ناتأكو

 مودلاوهللاب نونموباموق
 هزياداح نمنو اويرخ الا

 مهعاي ! اوناكولو هلوسرو
 نيعجأس انلاوهدلاووهدلو نمهيلاسحأ نوكأ ىت> م دحأ نموثبال سوهياعملاعتهرلاىلصلاقو مه:ريش وأ مهناوخاوأ مهءانأوأ

 ىلصيألن اك سو هيل عىلاعتهللا ىلص هلال وسر نأ ثيداحالا ضءىقدرودقوهنعىلاع: هللا ىضر سن عامهريغون اة يكلاهاور

 ىلعف سده. ءو فوت نمف مهسفنأ نم سنموملاب ىلوأانأ لاق 0 الاءذهتازن ملفك أ ىلءاولص لوي ناك هندهيلعو تثيمىلع
 هجاوزأو) هن“ الاتازناءافلشلو حودفل اهللا عمقا ماة لاه هنأ الا هود نذسلا قىئاسنلاج رخأو هتنرول وهفالام كرت نموهؤاضق

 ا:هتاناورلاهلعو جاوزالا لع دئاعمهريمضو ةمرحلا قمهىأىناملتلا لاو ةححصملا خسنلا ىف ام ىلع (نهىأمهتاهمأ



 ه و6 * ها

 أمد 0 ء رم ن4 نوك 0 اللال ,ةم-ظعلا ىف نمتارثم ننال ٠ ريب هن حلا ىأ(تاهمالاك ١ ماظعتلاو مارتحالا ىأ(ةمرحلا فو)

 الرد الك لكن وهام م دنونانيىلامم رحتلا دع : لو نءجحاذلو ؟تايماحالات لالذا دعا م5 نونا مث ةومنلاةرضم

 ءنعىلاعت هللأ ىذررعناكدقو كمل اًذهامل سلف لوخدلا لبقاهقرافواهجو زتنمامأو ءاسنلان م توهيلع ىل اع هللا ىلص

 تيءدالوأب ادح ىلع هللا برمضأ مو هل هل تلاةف دعب تحك_:ةلوعدلا لبق وهيلعىلاعت ل جرب رمأ

 اًضيأةددشملاءارلا ممكوءاحلا مضز و# و( نه>اك ذ) هلوقعقروءارلا م خوءاحلا حتي “6 1 (مرحإاج ما

 ملل سس يح ل

 ةدايزب مارحةخست ىفو
 مرح ىرخأ ىو فلالا
 3 رحمان ملعاشل (ةعرصم

 هاوسر وأ هللامرحىأ

 د ا نا
 ا زتدعبى أ
 لوغخدلا لبق قاطولو
 نم داقتسإك نودع

 اموىلاعت هلوق ىالمأ

| 
 هحاوزأاوحكن' نأالوهشأ
 ناك كلذ ناادبآددعب نم
 اماو ام_ظع هللادنع

 ةمركد ( مه.لعنهمرح

 همدلظعتومعركتل ىأ(ل
 هن الان داماس

 اهبىأ (ةطرعوا
 دارفا نم هريغن عمم

 ءالا مدن ى هو 2

 اهحتفب ىزاجلا لوقو
 جاوزأ هلنعالو)وهس
 ىوعءبلالاف(ةرخآ الاؤ

 ميياعءايدنالا كلذكو
 مهجاو زأمالسلا وةالصلا
 ةخف ىقوةرخالا مهل
 اذه نارهاظلاوةنحلا ىف
 6 نهمتام نكد يعم

 نهمعف و وه دوأهامصع

 ج رحمأ يدع نهو

 اهرعرخ [ىفتناكاهنافةي الاايندلاة ايان درتنتنك ناك جاوزاللق ةيآتازننم>ايندلا ترامخان م
 ضرأو ةنيدملا ككس يف رعبلا طقتات

 مرحتاهمالاك ةمر-لا ىنو) هلوقب راشأرك ذامىلاواميرقامهلاةراشالا تمدقت نالوةتانمؤملا
 فلتخءاو نايس اكل _وهلعملاعت هللا ىل_د هتافودعب وأهحاكن دعب ىأ (هدعب مويلع نهحاكن

 ىذ ررع ىذقه. وةيعفاشلا نمريثك هزوك نيلوةىلع نايسام ىلع ثك أوألوخدلال بةاهةاط نوف

 هياعىلاعت هللا ىل-صهب صوص وه ىأ اهحتفوءاخملا ضب ةيصوصخوه]ةمركد) هنعللاعت هللا

 0 1 هيمان 0

 0 م 0 1 السافانا 0 نمتءاطو

 ءاهققلاو ن رمسفملا نمدحاو ريغم رك ذاك ةنحلا فو هيلعىلاعت هللا ىلصهسجا او زآن وخال لبيقو

 لجال ليقو ثردحلا ىف< رمدتلاههدروو ى ريشقلا هلاقاكايندلا ىفاهجاوزأرخ"الةرخ الا ىئةأرلانال

 اهقراف نوم ةفاتخاو:اوولا:دعنويلع بالهنا ىر واملا كحاذلو ىحوسوك. .اعىلاعت لنا ىلص هنأ

 ىذرةربرهىأ ن هىورتوهواهدحأ ة ثالث لاوقأىلع ةذيعت_بلاك سوك: لعىلا عن هللا ىلص هن امح ىف

 جونو --وه- عىل |عتهللا لص ىبنلا ةبكبوجولهح اك عم نمريدةثلاف مرتاهلا هذعىلاعتهزيا

 نآرقلارهاظ. 4 د اور أوهو ىلاءتهينادجر ىووذلا لاو وورق |ىدؤيف لوالاو ركيش ا“ !|ةأرملا

 ا ري-ةنوداهبلوخدلل|م رحمنأآكلاثلاو ت ا وصخ ةيدعبلاف م .رجتالاونا ىفاشلا

 0 ىلع جاك ريع ملسوهيأ عىلاعت هللا ىلص هلهءوطوملا مالا قفل" |

 نون: :ءالاق : الق ىدعتنال نبت ”مومأو قرلاباهصقن :!نينموملا مأ مستملا مناف لت ليقو اهّمعهللا ذر

 اضيأ ف الخ هيون: موللالاخه دعىلاعتهللا ىذرةب واعملاق :الفلاوخأن 44 :اودخالالو تاوخأ

 ناك ام)ىلاعت هلوقلهءىمس ال ىدحاولا لاني مألابأ لسوهيلعيلا «نهللا ل ص ىتلانوك امأو

 قابوىسهتنا ةيقيقحلاوبالا نم اوزو < ليقو ىنعمواظغلهخو م هيةءارقل او( !احر نمدحأ ابأد هم

 نافحاكنلا ةمرحوءاذمالا مدعو ءاظعتلا لشق مارتحالا] ةمر لا ل ءةاهىوردقو هلوقىقريخالا اذه

 ءاسلاتاهمأن 8 ءالريسشك نبالاقو نب صوص ةئودو صقم هنال حاكذ دلاةمرح ىتكاو الذديو 8

 ص. ”<الذا 5 رغالفلا ئافرشلا لوقو هزأ وح رجح نبأ عج ر دحاكت |!ةمرح ىشو نومق ةلعلا مدعل

 ريغ مالك ل4د ودارت فورد االقالاو ع ةمالق مطعما فه هسا ا لب ؛ رآن افرك ذأ < عوفر لاحرلاب

 3 ”الا ىلاوقالادحأ(ةرخ ”الاىفحاو هزأ) لو هيلعمتلا ىلص (نمنالو) هلوقوافت آهتعمسا رحم

 الظالا نا ءافاةدأب رو تاس«مأ ىلع متاذإوةهمأاواصأ ل يق م أعج تاهمالاو هت 3ق رعاك

 اهرسكو ةزم-هلا مضي مأتاغل عبر أهي نأ عرابلا ف امهجولاو ناب د ءرمللذل ناو قرفالتامأ

 قو
 ىدكر ةشئاعأ وو هللالوسراب ىنقلطتالتلاوهدوس قا طينا 00 :

 تسن ودها :ءارقىهولد ةذاوشلا ف ىا(ّئرقدتو)“ انعماذهالوقواةنحلا فكنا سل نمنوك |ناديراىنالاهنعىلاعت هللأ

 0 0 م جيهاربا عيبأةلءىل هتهللالاناك هتمالبا ىن لكذا (مهابأوهو) اضب أب عك نبى ألا
 يا ان اءالاوهر>| ويد كانا - نمدوخ !نوذمؤملا| اى عنها لاثإكن دل ىفةودخأ اورا صمم نمو ةيغي :دلاد | الا



 هوز
 (ىصصملا هةفلانغ) نامزلا اذهىف ىأ(ن"الا)دحأ هنأ ارغب نازودالو ىألوهحاةيصب (هنأ رغيالو ) اسوهيلغىلاعت هللا لص هنع
 ةفلاخلا نمدارملاوهّبا مالك ض متملا حس ىتفدنيبامأ معمل عت هللا ىطر ةشئاع لوقا نآرقلا هيف عجاموهو ملأ مضلاو ملا ثيل

 اكمل ا مشل ل كا تافئجا ل سابا دل 1811 ت03 لن 1 ل ا 1 1137 اطل ل 1217 1: ت15 130510197100017 قا 10001007 طا سل

 | الو فذح ىوعدىلاة->احالو ىرخاللالصأ ام .هادحا تل ناثعل تامالاوتاهمالاؤةهمأوهمأو

 ىضر سادع نيا رق ن يوجو ىلع ىههذاوشا | قهيْئرقىأ(مكباوهو ىوردقو) حا.صملا ىفاكةدايز

 ه«-جاوزأونودب مهبأ سو هيلع ىلاعت هللا ىلصوهو مهسفن أن منينمؤا ابىلوأ ىنلا امهنعيلاعت هللا
 م-4بأوهوم_.اهماهجاوزأو مهسفنأنمنينمؤملا,ىلوأ ىنلا هنعىلاعتهتلا ىذر نأ أ رقو مهتاهما

مب رع ريغ نم مم عىلاعت هللا ىذر س اعنا وى أاهأرقحارشلا ضعبلوقفامبتمب عمش
 نيت ءارقل |ن

 هجاوزأ نوكاوأمههتجرو«ةةأرب سو هيل عىلاعتهّثلا ىلص هنويأو هيف مالاكلا تماعدقو مهوم طلخ
 مملعأ دلاولا هلم« كلانا امنا دواد ىلأن نس ىفو راك ةيدبالا رقة مهتايح دس هنوكل وأ مهتاهمأ

 مالغبرمه_ذعىلاعت هللا ىضررعنا ىورو (فح_ملا هتف اغ ن”الا هنأ رقأل) هناذاثلا كح( و)

م حصل ابدا رملاو فحصملا ن مهك- مالغلل لا ةفاهو رقي
 رئاودملا هنعىلاع' هللا ىدر نامه ءعف>ص

 مهويالثل خسنااو لق ماك لوقىلع.!نءموهظفلو هتوالتخ سنو هرتاوت مدعباضدأ هل هتفل اخعو عاجالاب

 سن ةروك ذملاهذعىلاعت هللا ىذر ىف ةءارق نا ىلعاو ءجأ مهما ىفناجتل لوقو لماذ داولا ةجوز ةمرح

 ىف ررةمفالخرب_لا خس: ىفنالئدد سدلهخسن حصبأله نا ىلععهربخ هنومضمن ا عمنآرقلا نم

 ىلاعتهّللالاقدقو) هيدالصلازاوجو ه.هتيمستو هتوالتك اهخسن مصب ماك>أءمزم ف !سول: لوصالا

 امظع كيلعهّلالضفناكو رعت نك:مامكملعو (ةئكالا ةمك-ىاوباتكلاك هلع هللا لزناو
 لسع أرقادر وسف ىلاعت هلوقك اذهورماكةنسلاو ظءاوملاوةعرشلاةمكحناونآر قلاباتكلاو *
 لي ةفامهنب قرفلاو نين" الا ىلع لاوتدلادرو لعب لامد,لص امنا ملعتلا ناك الو ملعنملامناسنالا

 لييقو لوعشملاركذديقيةكلابوملا منكي لوهروصت,ملاءوأاب اهلا نمهملع ىلعرد ةيالام لعت ل اس؟دارملا
 لهجلا ةملاظ ع يرو ماعلا رون قارمشا ىلعهتلالر] ةنسح ةمانةدئافدافأكلالو هم ناكام ىأ لع'ملام لقول

 دير اذاا.ميسال ار قا ةيآنودءاسنلاةيآ[ىفنوكلارك ذاماو كدابتجاو غن ةوةبهملعت لامدارملاوأ

 داهتجالاو:وقلارابّتعا ن علا ماتمىف تدرو يناثلا نالف طقف لو هر «ىلاعتهتلا ىصانيدن ناسنالاب
 هننتعلاذاواارال-صأدراوريغلاؤسلااذ_هلوقأ## هسفتدروىلوالاو نوكلارك ذدبسان.الف
 ىناثلان اف هسفنئثلا قن نمغلب أن وكلا ىننناه تقية ىفلوقنانأالا ىرش ةعزلاك نيرمسفملا ةذبا هج

 غْلبأ لوالاوهدوجود_ءبمدعامو هام ثىفاثلاودو+ولا ةحن ار مثل ىلصالا مد ءىلع با «قدصإ
 نك<الوة-يمأة-مأ ىف ءاش نرسم: لامتدوك ىخولاو مك-هلاو نيدلاب هملعالوأ هملع ملا ناكاملو

 ه.نتمااذلو نوكلارك ذبهدك اف ىوةررقم ىةعرمأه:ء.ءافتناْنأ ىلا لوالا ىئراشأة يملا ةيانعربغب
 !اوةءارقلل لباةناسنالا نالس كلا مس.ةمدوحولا لب اة نادل ناك اس1 وام. ظءالضف هل ء+وهيلع

 امارمأ اهبدارملا لذا ةرهاظولوعفملا ىف:دئاقلااماو ىقافتارع هءافتنا نالمدكون لةباتكا |ةعنصو

 هاوقى [مهمافعىلعلديل ممسأامغا وهل.ةاممه_صوصخامولعم| ىيظعرم لب
 هلسعى لا كراف ىلأعت

 صضء«.ىفو هيفهدئافالفالاو نانتمالا ىف حضوأ هنالركذامنا حا رقالا سور عىف هلو ةجاحالف وأ ام
 نأ صيخاشلا بحاصب ىلوالا ناد_مردُو لاوهناىلاعت هللا هجردع_سلا نعال_ةئلوطملا ىثاوح

 اا ملعتلا نال هرك ذىةدئاف الفالاو مل_عت ناكتملام كملعو هلوق ىفاك معن ناك ملم لو-قي

 وسخ عهنالد علا ل_صخملميلعتالولهناب راعثاهسيفل-هتنكلامنالإ_ع.ملال نوكي

 اريغنمو.لعلا لصخ هنامهوتءارذاديعبوهو ب وغلا مالعلالا هن ةطاحالا نكميال

 | اطر ل ىقاكموم_علا:دافالمرك ذفةبآ الا ل مهنابدر وىلاعت هادميلعت

 نمل اكل دوجو مدع

 ةيناوثعلا فحاصملا عمج

 ةءارقلا ناك رادحا اذا
 ةيوسرلا ة-قباطملاىه
 ةينرعلا ةقفاوملا اهيناثو
 رتارتملا لقتلا هناك
 ىعودمعل و ةيءاجالا

 ناتعب انانرخالاوةريخالا

 اهدوحول نائمزال اه

 ةل-#ا لحم ففاتاو
 نياةءارق ليقفتذاشلا
 ىلاعتهللا ىذر سامع

 هجاوزأو هلوق لبةأهبمع
 ىلأ «ءار-قو مسج اهم

 ةمركع نع ىو روهلعب
 مهوبأ وهولاقهنا

 ىلءوريسف:ايهمشأ وهو

 وه ريداق-تلا ع.يج

 امهم

 هعشتلا باب نم
 1 0 و غميلبلا

 ةقيق#لا ىلعالد ءالكىأ
 هدالولا هل نمفالا ىأ

 ىحدلا هرك ذام اماو
 وه فحصاايدارملانا
 «هحصست ىذلا مامالا

 سانلا هياعو نام

 فدقم هنأ مله وبدو

 كلذك سلو صاخ
 ىلا م>اصملادارملالب

 ىف فاتخا اوهرعاب, تدتك

 لااذح او لس ناهد دع

 رخاوماشلاىلارخآو ةكم
 ىلاورخآو ةفوكلا ىلا

 ادحاوهدتع قيأوةرمصمل |

 نكتلامكملعو ىأ(ةب الاةمكحاو باتكلا كيل عمليا لزن أ وىلاعت هللا لاقو ) اهناهم اه هدحاودوجو ىةحتب لن الاودنيدملاق

 خسنلا ضءيىفو نيقيلا ف راءمونيدلارومأورومال تاي: خنمكماعامعوكيلع منأاميفىأ امي ظءكيلعمتا لضفن اكو ملعت



2 
 حصدال وهو ةمكملاو
 ليق)هب الالي رمت هتفلا
 قو(ةوبناانمظعلا هلق
 لضفال ذاةونلا ةخس'
 تنرقاذااهنم ماظعأ
 ليو ةماعلاةلاسرلاب
 ىأ (لزالا ىف هلق مساع
 ةعدقلاةباذعلا قاعت نم

 ل_ءح ثيحى ماعلا

 هل تقبس نمسدئر
 هع لد اك ىف
 ايدنهلعجوالوأهرون لح
 روهطظ لبق حاورالا لاعق
 ىطساولاراشأو) حابشالا
 هيا الادهىأ(اهناىلا
 لامتحا ىلا ناسخأ)
 ايلمحت ىأ (ةيؤرلا
 اهلمتحلىتلا)|هتقاطاو
 (مالسلاه_ياعىدوع

 «(ىلاثلا نآبلا ل

 لوالا مسقلا ن-سمىأ
 نورشعو ةعمس هلوص5و

 ىلءٍرابلاردص دعب
 بانكلا لوأق قدام

 هل هللا ليمكت ىف)

 نس
 اهدارملاو سأ ريغ ىلع
 اقلخ)ةنمح.ةملا فاصوالا

864 

 ةن الافاضل ةداعاز- :ءكلاذز اسىلا هدوعانلو ىرشق مالك هنا نيتك ل ءانرر قاب وهرخآ ىلا

 ه.ةصاخملا هتومنبوأ اهب لضفتىتلا منلامظعأ اهناواقلطم(ةومنلاب)ةي الاهذهىف ( مانعلا اضف لدق)
 للهم اىلاق هللوأالىذلادوجولاو مد_ةلاوهودلوهلزالا (لزالا ف هلى ب.باعليقو)ةلماكلا

 لرب مدقل !ىئاولاق مهلا بسحأ وب رعلا مالك قهر وهشعتسلةءاكل اوىلزأ وهلاقب ومدقلا لزالا

 نعسلقلا قيضي امل سالزالا لي قوافل أ ءايلا اوادبا مثلزااولاةوراصتخامالا مقتس ملفهيلا سسن مث
 هماعؤ _سوهيلعهللاىلص ىذلل قءسام ق مسا كدارملاوةءلصأ هيزههققيضلاوهولزال |نمءديادب

 هلءاطءأأمدارملا ل-يقو ص مالذأهبيلعهب هلل |مذأام عي ميقددال اىلاءاطعأام لك نمهربد-ةئو

 اًدهضَر دقاابو كرص ريدقتلاءن اذتمالا لوال |ىلعورب دقو هور دقم فاض مهي ةهريدقن ر أمت ع|رهةبسو

 (ىطساولاراشأو) هياوحرمم اك ىلاعت هللا و> ىفةيلزالا ىلع دت هله ناك هظفلو «تعهفلخت مدعل |
 نيفندملا مالك فن وكيو ىطنريغب دل ىلاءاممالاةغالا فةراشالاوهةجرشوهركذ مدقتىلاعت هللا هجر

 (ةيؤرلا لامت>اىلاةراشا|ممناىلا) هد_عأملةاكاش مهرريعوركذلا قاطما: هدا رملاو عرصتلل ةل اقم

 ىلاعت هنادي ور ىلعةرد_ةلاوةقاطا ابرة لامّدحالاو لضلا ةملكمل | ىل قود" اللام يهدو
 | ههاهصخأو لئاضفلا لجأ نههذه تناكااوهرمدسب هآر هنا عطق نملوق ىلع جا رعملاةليل هتدها شو
 تغئاي ل ةحجار ىلاع هللاهجر ىدصملادذعتناك املابناالا ىالتالا اية ناكن اواهياعلضفلا لج

 ةلالدالهناب ىلاعت هللا هجر ىطساولا ىلع ضارت_ءالاف ل هتح اره. عوطتالريسغت هنا هيلع دربال ىفالخلل
 (ىءوماهامتحيملىتلا) هلوقرهاظءارابةماتلا ةيملقلا ىلعةء ؤرلا لجوهجةمرمغهركذام ىلع مظنلا ىف
 نم عونمم ىدومو اقعص ىسومرخو ىلاعت هاوقىلا نارتن ا لاقثيح مالا اوهالصل اهيلعنا رعبا
 وهو اوءاملاوهو ومنم بكر ةيئارسعلابوهوريغق ىثوملوق[كهلصأ و ةيملعلاوةمحعلل فرصلا
 سدعس امم هنابلوةلاو ردشلا بش نمقودنص قليلا ءامهتقلاهمأنالوءىمسفرحشلا
 فالتخاهنزوىف ىبرع ىناا5] 1ىنءيىدوماماو اد_جديعب ثينانلا ف االدفرمد ع:مورتسخمئاذا
 اكريتهنىمسود_ىبومالسالا ليقبرعلا نمد_>؟ هنمس ل ىدومنا قدلاو لا تابرعم قو مهدنع
 ىنالهتناةمصع مافعلالْضفلا نا ىلع نسرسفملارثك أى احتل |لاقمالسل ا وةالصل | مهءاعءايمنالاءأمسأب
 تمفهتجرو كيل ءهللال_ضفالولو هلق ىلاعت هإوقل ةرفكلا نمدحأ هلصن نا نع مسوهيلع هللا ىلص

 3 | قراظنل اوهح رمشريسح' ىلعهللد اف لوالا باسل ارخآ اذهومهسقنأالا نولضي اموكولضي نامهمةقئاط

 هتكرسو-رأانأو  ةقئاقا |قاخل اديس لئاضفدراو منمردصأ | لي ءءافشو هب ةقئارلا هقئاودو هقثاةح
 هيأ ءمللا ىلص هتاكرب نم ايا ع ضيفي وانرعأ مسد ءانر دص حرش نا هتاف ص نيو ل-وه.ل عىل عت هللا لص

 *« ( نساحملا لسو هيل ءىلأعتهللا ىلص هل ىلاعتو هناحسمللا لي هك-:ىفىفاثلاباءلا)# نيمآ لسو
 ءاضعالا يسانت سوسحملا نس او مدت امكعمس ملردقمدرفمعج وأ سارقلا ف الخ ىلا ن دح عج

 عونلاناىلاةراثا ليمكشلا ركذ ىفوةماقلا '!د:ءاوةرشلاءاقص عم ةيلصالا| متر وص ىلعا وك
 ّق دررعسو ملسو هلع ىلاعت هللا لص بسلا |اذهةروصو ون أ ىف لاك! | ىلع واخت ىرشدلا

 ىلا ءاك ىلا ضب بهذ ىت>هدارف نيب واهتلاو لضاعملا ىفانءال ن س>أ عونلان وك ولامكلا ةباغ
 َّق ءد_عيأم ىلعءمدقتلهمد-ة:وماللا نوكسوءاخلا حتقب (اقلخ) هل ةَسم ةدشام هنمدرق لكنا

 هللا لص هقلخوم_هوناك قولهغا ىءعسداوق.قولخلا ههج نم ىأريبمتلا ل ءبوصنموهودوجولا
 هتاكربب انعفنو ىلاعت هللا هجر ظءاولا ىئيشالا سا.ءلاوبأ«.فلاواك نوكيام ن_>أ ىلع وهياعىلاعت

 هرالكل اذن دم توف نمو 6 هريس د ادمان تنأ ندم
 هرهوحّت :,نحضارعالكلااو « ىنلخدت سانلا حالم نع تاهه

 (اقاخو) ْ



 موو

 ةروصلاو ةئيهلابحوةقملا ص خو ىن_ععلصالا فامهسغارلالاقو:ذ-هىلع ب اقعلاو اوشا | تترتو

 ىضتقت سقنا | قدح سار ةدقيكوهو ةريصملاةكردملاابا>كاو ىو انمومضملاو رصملانةكردملا

 سلو ميكا كازقأ : ىلع سن ران أم ىلع ةاطن وةد وروركغل جايتحاريغ نماهمعلاعئالار ود_صةلوهس

 ةحولا اج رار اةك ىقهتنادجر ىدم" الالاقو ىناي_ساك سانلا ةرش اء«ىتاءتءامع فرعلاىف

 ابيب ةمامذلاو كيما فديز َر وةحوذمملالاص# | ىلعْل دب و هنن ديدي هنالدنحدماامدل_س>و

 ثيدحلا ىفاذهىلاراشأدقو تلق ىهتن اءامظعلاحدم ىف لخددال هنا مهوت نمهيف طاغدتو كلذ سكعأ

 هجرىرصرصلاردهللودو>ولا ناس دن ءجئاو 4| اوماطا سو هيلعىلاعت هللا ىلص هلوقب في ردا

 هد لك نمهللا هن اناده ب ىذلا هلالا لو سراب الأ هاوققىلاعت هللا

 هيدنلا ليدنااداوثورس د # تاد:_بملانم اك اا

 هوجن وانا مت! او ا اوكبلالا تلق كسناو
 هيحنرامفجللد ل د ميركلاكهجو نم نسحأرأو

 ةئيهاناةاحنلال وقهيفاشي ةئيهللاع ضو نير دصملا نذهنا ىلاعت هّللادجر بغا رلالوق تلقناف

 ع ل 7 ةت 45 افلارسسكي ةلعقبا معرتعلا رداصملاو

 ىأ ل يمكت ىلهءفوطءمر ورث ر عام ملعاكفاقلارسكب (هنارق ةو)ةيقاخلاك لاعفالا ىف ةضراعلا ةثيهلا

 ةوسفلا(ةيويئدلا او) مالسالا سدي ةقل تملا هيدلاوهنةةثاللا ذك هلا (ةينيدلا لئاضفلا عم دح)هعجا

 ا هيلاس اذا ىلبحك ثدن تفل هماراملاثسأ قوم فوت ورعان دال

 ةماظتنمةمسان”مهيق لئاضفلا نرق ىأ هنارق نم لاح (اةسفهيف) ةييرعلاب ردك ىف لصفاك ىواينذو

 بأداعا( ميركلا ىنلا اذن من ابي ألعا را و هلدح والو ا ملئاااهرسفو
 هلهنوقاب امعهمام“ هالهطيش د دوعماسلا هيدمتل مالكسلاءادتب ؛!قهينوتان مهنا مدقت [كنيفنصملا

 اراطخهنوك وهياط # ع لص نمل كا ماعوهق عماس لك وأ باتكسلا اذ_هىفيلاث هلاس ع نمه.بطاخلاو

 تلاطلاىأ (ثحابلا) داو ا فعلا في رشلا عركلاوو مادإهتغلام * مديعلدب رمل لع
 (مظعلاءردق لجلي ءصأقت نع 0 و نارئالرخاقلا ىفاملتلا هلاقاك هلص أ نال قخامع صحف" 0

 0 ” ىف لمعتسا ريغ ن ءءزارفاو*ىكلازيق عوهو ل_صقلا نمليعقتردصملا ليصقت ع ب

 رمح ع ةرامع ىف عومجلا رمال اوه ودل عج لج وه سن نيم ملا ىلع قااهد واهحيّضوئو ءدارقاءاي أ

 ثالاعا .:االاقلمحلاولاجالا ل صفملاو ولليصقتا | لباقم ؤروهشمللان ال يش 200 ىععوهف

 نولكس !ايردتو هادج والزييمالد ددءّم ىلع ل. ثااموهو ل محلل لجلابديرب نأالاهردق تال وأ
 5 اال اك لا نمهغل يىانههرسسق نم مهتموح امها اك راقو وه مهول اموئشلارادقمعّتفلاو

 لاس لالاصخنا) همل>وهملعك سومر اعىلاعت هللا ىلد هتافص عاونأ نم عجام لي_صق :دارااو

 ىشو ةاصخ ع جلاصالاو نوم ايما ناو نمل 1 .( رشدلا قلامكلاو

 هءلضفي ام اا ااونسح:س املا اوت ةملخعلا لال اوال[ قناة بو ف ءملاهفصلا
 ىمصالان عمدقتل دقو هلاح نايبدو صا نالو هب صةخع ركذام عون الرشلا صدخو هريغ ىلع لا

 مهملاك ىف هدورولةغللا لهأ رثك يور خم لو هلاريغ هي فصو نأز وحال لالحتانا

 دعقلل نكرش نهع ا.ضاذالو 35 هلالحك 3 .هلالجاذالف ةيدهلوقك

 (لافش 5 )

 ا

| 

 يب ببي

 تامثصل | ىلع قاطن ودل - محلاو ةعيبطإ| ل-صالا قوهوا ب فن 7و ماللاوءانحنا مذ (اقلخو)

 ' ةرهاظلاةروصلل قالا هلْرْمعاهقا هوأوةئطاملاةر وصلاو سغئالوهو سفنلا فة>_ءارلاةبوذعملا

 1 تر

 لاصخنا) ةيلعفلا

/ 
 لاما ولالا لديلا 4

 قءاخلاع_ةةب(اقلخو)
 ماللامضو هاهمضولوالا

 امهوىادل اىفا موكسو

 نييمحلا ىلع نا وصخم

 هتاغو هتلخ نسا ىأ

 ةرهاظلا هيرو-صنم

 ةنطابلا هتريسوةرهاطلا

 ىأ(هن ا رقو) ةر_هابل ٍِ
 ه«_لعهناذةنراقمىفو

 مح ماللاوهالصلا

 ةيويندلاوةمنيدلا ل" اضقلا

 ىأنيتحتفب (اقسن هيف

 أاهضعدبنوك ةهجنم
 تاع |نمضعءبلاعبس

 ةبقاعتملامراكملاوةيلاوتملا
 اذفبهاامءألعا)
 دم ركلا ىلا

 0 طومىف ماع

 له هلاس ن1صاخ

 7 النمص اا ميلكا

 (ثحابلا) هلوقهديؤيو

 ص ح>ةّدلاو سنفلاىأ

 (هردق لج ليصاغت ن 3

 ةزراذ-هةمنال> ع ىأ

 اا يلا)

 ةحس قو(لاكلا آاولالحلا ||

 لالحتاو ةروصلا ماس

 والاو ةماظءلاروهظ
 قالمالا لعب فر عام ىلع

 لاجلالاصنالاة.نأ

 لالا ةيضتةملالالحلاو
 رشلا ف )



 كيدشلا وهدح ولاو مكارم هك ( ةلمحا هتضتقا) ابمقهنم هلدبالامىأ(ى 4 :د) مرو رضاوهدحأى أ (ىر و مدنا و

 ةعلخلا هةعدىأم اللا

 هتعيطوا ماع قل ىلا

 هنمواهيلا ل1 ل بج تلا
 ةليماو ىلاعت هلوق

 نسا اهأ رةونلوالا

 ىاسملالالاقو مضلاب ١

 جقوءابلا نوكسو
 محلا ثيلث“ 5ةقفدع ماللا

 لع .ةرابزدوبألا

 هلوقهنمو ددشا ومخا

 كذم لضأدقاو ام
 رويترز ارك نابع
 هتضتفاو ىأ(ايندلا ةايحلا

 ةنئاكلاةرورضل اةحاحا

 انعذب وش دلا ةايحاىق

 (ببسكموايرايخخا س 9

 ىأ لو-ههم ا ةغي_صي

 ْى د) ب سثكما ههناثو

 ىأ (هلعاف دمحاموهو
 ىلءعهباسشك اف قوام

 تالكلا نمعرشلا

 اهمانعأىتلا ةيماعلا

 ةيلعلا هناصو هللا ةفرعم
 ارا رس 0 : (برشو)

 ه١ د هك ن :ددشملا

 هنيرق امىأ لوههلا

 ةيرقىأ (قلز هللاىلا)

 هنثو فلزالردصم نأ

 هنالعماجريغمسقتلا نا
 لح اهلا ىهوال ل ءاشربغ

 7 قلن نود سلا

 تاقاعتلابالوة-هلصألا

 ىأ(ىهمن) ة هدص راعلا

 (نعتقىلع) لاصلا
 نونديد_كنت وءانعةقي

00 
0 

 جازتماريغ نمىسكلاو ىرورضلا نمىأ (نيفصولادحال) صحم ىأ(صالختي ام)لاصللانمى

 اماامهنم لكو ةيدسكو أب ردرضاما اهنالةعيرئاهتاح ارشلا نمريثك مهوتناواميفةرصحنم(ناعون)
 اهيفسلاغا|اهضعبدار 1اقة- .ةزملاةوقلم ومةيضقا نامه ضع هنعرذتعا ى>ىووعأ وأ ىويند

 ىلا ب دلا نالمدنعنمعون نمولذتال عقاولا فابهنأالا ةءبرآ تناك ناوأهناف مالك بدت مدع نم“ ىل *اناذهو

 5 بال ىويندلاوابرو رض نوكيالؤدو م وهامىلا مهرأب .دحاب مه قداس ىلا عضو وهو نيدلل بوسنم

 ىعمىل امسونامسقهنما امك هردّتعمريغما دعامو هراة>لموأ امل مج ناك امال لامكلا تاقص نمد م

 انه ىشوةرورضلل وسن م( 0 :ملا عودلا الم غلا عوتاادار ماوهق.ةقوقاحالا

 ناعمافةرو رمضلا نان مهون ىرظنل | لباق ءامهيدارملا سورا دحخالام دع نمو ةحاحا دشن نممعأ

 ىناسملالا لاق( هلم ءىلاهت_طتقا) وهثيحن لا ود هن ق-لع“ دال( ىويندإاذهاهنم

 لاصخالبابسأ عابطلا ناهرهاظ ل يةدحاو ىنع؟بدسلاوىعادلاو ىضتةملاوهيلا تعد ىنععهتضتقا

 ريعو رايتخاريغ نمهيفهةلخىلاعت هللانادا رملاوءامكىلا فاذملىلمهيقوداتقلا طرخ هنا |نودو
 دال ]ان تا لعن عامنا 21 نالاهل ريغ ؤةةدهذ_هونانتفالا ق. رطىلءءاضتقالا

 (نيلوالاةلبلاو ك_ةلخىذلااوةتاو) ىلاعت هللا لاو قالا ةلب لا ىا ا ناهربل لاق ةندند ريغ نم
 هنقاعشامث اي مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص هذ ام>دارملاو لع 4 اكهن ءلوحت 0 دل ىلع عومبط ماو

 أ :عقدبرب ةاومحو مؤلالادد ثم نم مضي ةداعلاب تك ىفىفاغاصلا اه ركذ تاغ هلم كر

 فطع هنالوق([يثدلا ايحلاةرورضضو) ديدن ع مامهرسكي ءايعوءايلا نوكسو ملاكي اما هلسو
 مىويندلاىرورضالرخ |مسقهنارهظالاو هنو زامل نكملامةلدحلا هتضتتامجمارلاو ريسفت

 اههسةمىفماسقالا عامتجالربثك واولاب مسقٌدلا ف فطعلا نالوابهفطء غيني هنأ هي |ءدربالو هيضن#ي

 وهاموهده< وهال لما ثهناليقالصام نكي نادعب هن: .>ىق هلل_-صحىورخأ (ىنيدستكمو)

 قلطم ىلع دثاعدنا ل بة( وهو )4 قام قالو مما و طمضغيلر هاط ىلءرسدلو ةومنلا لمشدق ىهو

 دكومهنرق ىعفردصم (قلرهنلاىلا برقي و)هءفصتان هوو | هلت زال ةعواعرش (دمحام) ىدب :دلا

 ءاررلاك هلعاف ةينرعسغا وأهدسغيام ه|ضرعن لاما رماع باي ةدايعدعن ىذ ١ ىد درعأ هنالا سول جتدعقك برأ

 ىأ(ىه م)ام-ياعمالكلا مدقت دقو ىرورمضلا ى: لاو هك ل( ىويدلا رارخآ نام-سقىقدو

 ةعقلا ىلعةصقلا فطءاهابقام ىلعةفوطعم هلي اواهضعبالاهعيجلامكل او لالحلاو لالا لاصخ
 نيهجوو نيبرض ىلعىأ (اًضي أن يذق ىلع ١ ىراخت ءا اذهو يق حمسقتلوالانالو هرلاد_عبللمش

 هأوقءابابو ى» هدلا سة كماله: :_قث مهضعب هاء جو ىلوالاةمستلا بسكن يمسق ىلعاجنأ | كنيرخ أ

 لد هرمخل اطات عري غاضل ارم صىأ (صلخش ام) لاط# اك 2 نمىأ(| مز ”الاضلا

 ىيدلاتسكلاودب هللا هز و رخل ل قداس للا مسقتلان منيموهمملا بسكلاوةرورضلا ىأ(نيميصولا

 (لخادتي وجزا .ةيامانمو) رثكأ ًاوأةعباسلا عاونالا نمدحا وقناكءاوسلاككلا قطا مسقتوهو
 صعب طاخ جب زملا ل_صأ ناالارخ ”الاانم لكيداربد- ةوهبر ,اة:منا اعم طا او لادا وج زا هلأ

 معأل خادما او ناسنالاجبازمهنمو لل اوءاملاكض عب ؛نمدضعب رعد .ءنكءال ثيحاهضعس تاعئاملا

 رومأدوجوهنالام-مْممعأ طالمخالاوالمأ هزيم ؟نكميالءأ ناك اعنا :امرخ 1قئ :ءازحأ لوخدهنالهن م

 ايونعمارعأناكامل وئيث ىف نيغصولادوجو حزام“ :اانددارعو موقب موق طالع اكالمآت اخادترومأ عم

 4 .قةح ىلعه_هقلعاقتلاو صعب ؛ىفعاونالا صعب لوخر ]هاء قطع مهي رعأس -همقزام“ ماال

 لعافتل اورح ”الاىفاموْمم لك لد و ةرورضلاب ب سألا طا 2 نأ ىنعملال قو نارباغت منافوطءملاو

 عونوأ ايدسك هلاكوايابجهلصأ ناكام حزرتمملاو ى-هجو موا ندب وهرهاظ ىلعوهوأ ل ذل لصال

 وك
 ابرورمض نول نايطلاخش «ىأرعسفت فطع(لخادتي وجزاممب اماهئتمو)ايدسكوأ ايدورمضرخ" الامساهياع قدصي الث يحيلخادنو



 نوكسفعتفب (ءرللسدلاف)ابستكمنوكيالىذلا صلاخلاىأ(ضحملاىرو رضلااماف)امهماشرهظي و امهئايب ىلا. كايدسكو

 ا زمهلاو ملا مضي قحسا ىنأن باو ففخت وزمهمالز سح لاو زمهق

 هضعب رسغي مالكل اودحاو ىدعل سنا دةلاورج زامل ىفاسم الا لاقواما بح ةراتو انش قران نكت
 نك-ا طا جرعو اطاتخت ىأ حيز امم:ب نسحلا ىديس ني | لاقو حراشل اهررق اك ةرامعلا ىف عسوت كلذواضعب
 طاخ جزم لك وهفالخوأ هل ةموهف طال كلذك الو ةروصلا ىف هادا لالا دحاو نيزثالال عي زملا

 ئذلانوكي نأ جازتمالا عمو ل ءاغتوهوئثلا ىفئدلا ضعب لود لخادّلا واحزم طاخ لك سلو
 كيم ثبرق نكللصالا نع عرشلا زاثعن أل خادتلا ىندمو ه:ءزاتءاللصالاك هنكع: دش فج راخلا

 ىرورضل ااماف) ماكهنع ىغتنأ طاخاذه لك هى-تناانهل_ادةلاوهاذهف لصالاكن وكيك هدم

 هلوقبهيلاراشأ(ماينيدسيلقءراتخاو هيفهمسك-ل لخدالوهريغدطل ال ىذلا صلاذلا ىأ( ضل
 انهراردخالا(ياستك الور ةخاديف)ن اسنالا ىععةزمهلاوءارلا نوكسو ملا عّدفب (ءرمال سدا )

 كب رو) ىلاعت هللا لات كر يخو هام لعق ةغل ءانعملصاو ل وعملا لهالجالطص | ليقرا رطّضالا لب اقم
 هرسقأمدعب ها لثم متةيداع رايسساو ب سكربغ نمالمأهدارأءاوس هل ل_صحيف( راتذ وءاشيام ىاخي
 ءاز-اداحياو (هتقاخلاك نم) يلع هللا رطف ىثلا هترطفىأ ( هتامج ىف ناكام ل-ثه)ل اقف هلا -مضوت
 دقتاك ةقاخلا ىهةابحلاذا لامكلا نءهتامج ىئفاملوةد نأ ن س>الا ناك لي ةرمدامتملا ةل دعم ةمان هند
 هنولءاقصو هئاضعأ بسانئب هد_بجىفةرهاظلا هتروص نس>ىأ (هتروصلاجو) لهسمأوهو
 نيب هر زيمينا تالا هللا هءدوأ ةوقوأرونوهو (هلقعةوقو) هه>حوْن_س>داراا ل .قوهدقلادعاو

 كلذن اب ىقايسونالوقغامدلاوأ باقلا هات لهوةدرورضلا مولعااو لعااكرخأرع_ىاغت هلو ءارشالا

 لاف[ قياءالا _عدعنمللاقعل اهنمو عذملاهانعملصاو
 قادملارعربصلا و انريصو 37 قاثوىألةءااواناةعدق

 ةمعااو ل ةعللهوقلاةفاضا ىو ةينايب لقعللة وقل اةفاضاو عرس تامولعملاهك ارداىأ (همهفةخو) |
 مالكلاودرفملاا هب فصوي ور وه-ثماحالطصاو ةغل ةحاصفل |( هناسل ةحاصفو) ةءبسانملا ةناغمهغلل
 ةغللا ىلعو ةقو رعملا ةجراحل ىلع قط: ناسللاو م.مصقبوطخ ناقتي يكماك-ملاو عمدفمالكل اف

 ةنكللامد_ءةحاصفلابالو تازلاناسالايدارلا ناالهسفن ةحاصفدا رملاوانهام-مم٠لك ةدارا حصن و
 ىقياسلاردقلاديربنأالاججزتمملا نمىهةبا._سالاةرشابعلماك-5ةيلم+ةحاصفلا نأ نملدقامو
 ميسقتلاوأ اثم بس كلاي دثعإ لهنااماو ةضخمشي رورمضاهنا ذة ةيهقالطاوة رن ”الا قالخالا فاك ابنم

 نمئئانمالكادجاديعباذ_هناكناواهديزتال وّءوقلا نع عناوملا ع رتامتاراسسالاوأ اةاطمركذاا

 هتاو>أو عمسل|نمةرهاساظلا سلا ساوحا دارملا مساو>ةوقو) ىثاسنملا نمليخدلاةفرعم مدع
 "اذ الان عابتمال_بواه_ءاسحاةداررساهتوقواهوفني لواهوتش مل عرشلا ل_هأ ن اف ة-نطابلاال

 ىلا ندب اءازسأى هو ةمدعملاداضلانوكسواهرسكو نيعلا كبوضع ج(ةئاضعأو اهلادتعاو

 ةحراجناسنالا فس يل لقاك هاك هيامو هلاسعأ تنأهتوةبو لج رلاوديلاك ادوحنولاعالااهبلوازب
 نيب اهعوقو هنا ل-قلادّءالا( هتاكرحلا د_ةءاو )هد محو هقطنل ن اسأل نهىل ا عت هللا ىلا بحأ
 ىفل عج ثيحم وقع من ىلعاهنوك دارملاوتاف ”الا نعابتمالسل قو ةعرم !١ و طب رغتلاو طارفالا
 ادكهو دنزلاو ع.باصالاو فكلاورهظلاو سأ رلاع': رقادرؤاهعيج رحت الضعو اناصعاوضعلك

 سله انمو كلذ ىلع هبر دف هريغىف سيلا كل ذريغىلاتفئتايودعقيو قاطو ك ع و ىنحثي ديما
 وحنلاقّةكرحناالو اهتمم-ءالاالوةدركفلاتاكر لا الن وكسلاد_ضةكرحلاو ةقيةلا ىف هرايثخاب
 ىعملاوأ اهتمالساهلادءابديرأاذاؤىلاعت هّللادجر فنصملا دصاقمنءعهدعبل ةك رحل ىف كذ امهر غو ركلاو

 اسس ميلا

 ظ

 ظ

 هثن وموزمهلاو جلا رسكب ىلقعلاو

 هركذاذك ةأرملا

 ر-هطالاو ىناسملتلا

 معالا ىنعملاب صخشلا هلا
 ) رايتخاهيف) اعأهللاو

 الو) هلوصح ىف ىأ
 هلوصو ىفىأ(باسدك ا

 رارطضا هديفقلبىأ
 هليصخت ىقبارظضاو

 هئلمج ىقناك املثم)
 لاج وه:ةاخلاكنم

 عديدبلا ندهيف(هتروص
 نب ى>ال سا + ةعنص

 (هلقعةوتو)لالجولاك
 ىناس ماثلا لاق هلة« ىأ
 ناةغللا لهأ ب هذم

 ليقو ملعلاوه لقعلا
 ةب رورضلا مولع | ضعي
 نيباهب ريمي ةوق ل-قو
 هلو تامول عملا قثاقح
 باقلا ةنسلا لهأدنع

 نوكتنىلاغت هلوقلبلدب
 مم نول ة-«.بولةم-4

 غامدلا هلع ةازتعملا كلا
 ةفين- بأ مهقفاوو
 ةدو) دانز'ءلضفلاو
 هك اردا ىأ (همهت

 ىأ (هلاساةحاصفو)
 حمهنايبةوارثوهةقالط
 5 وض و وهتفداطمةب ع ر

 (هسا وح هو و هناالد

 هرمصن و هدد دن هكا

 هاو هقوذو همشو

 وضع عج (هئاضعأو)

 ىأاه ريسك و نيعأ | مضي

 ناسللا ل<ملو سل اذاؤهد_ءحوشب هللا هقطن أك لذلو نا- الا نملحو زعهللاىلا س> أ ة>راح نأ الا ف سل ليقدقوهحراوج

 عاقمك الاباننموهفامبتف آنمام متمالس هنانكسو ىأ ( هناك حلا دع اولاولشي قوع لد وهيحاتي ورك لييامق



لاءمىلاتائصلا متامذ نموابيلاعأىلادومالا فاسقسنمهسفنبابرب 04 هت
 اهي

 300 0 ا ا لسسا ((هركا كم١ 5118 لا هءاعوى همودهرعو

 اهنالاةينأالانهاهركذ حصبالفةيرايتخاة يسكر ومأ اهنا, لك ثول هثدب مودم ةنمزابشعاب رخآالا ريك نمؤملا ذا هتليمق

وقلاعمت ل ادصقرك دنا[ - الا لاك
 لاح كالاَع نملاقم مالا قاطمديرأولهنان هلع ءهةامو ديسوهوءاضعالاة

 ةليحلا ىفو اهنعلقغ نأزاو رايتخالا,اهتاغصنوك-:ال نزوح ةيدسك تناك ن او ةكراودعبب ل مالسلا هيلع ىسومن

 اف تقل اهلك | اذك ونيةقطا دن عراي هلا رداصريغل 5 ءالا ا ذهف جند ام ىلع اهقوننأ ام ندمارب ا

 نأألا هزاع -ا ,ىل_ص#ت مةقص هنافهبسن بيس هال دا اهفرشىأ (هبسن فرشو) هاذ ءاقام سرق درو ىر زاهددشأىنأن وراه

 [ك اعمهئايابوه.بسحلاوءاياالاب دخلاو ف رشلاودسيعب ريغداثهوبولغتلا ىلعو أ عمست ةلبجهتيمست | يس ىرنأ ىف هكرشأو
وهيلعىلاعت هللا لص همس ناك شالو تكس لانا هلاق| || لوك ذنو ١ رشك حسا

 ءاسنالان اي ب اال رح *أ لس

 مضناا ذا همازومالا نا 1 ىتولو وممهلاول علو عدر هل_مو شد 0 ىأ(هضرأ مركو)اريثك

 ىمورلا نسال اقأك 0 6 ىذلا ةلاكم بتيط

 نان دعهللإلوسرب تاعاك » فرش ىوذ نيابالعدق بأن 0 نيماملادلب َْن وك نادف و

ععهعمأ ناك دحال فيضأ اذاةءا#اموقلا (هموقةزعو) ا ناصلالرمو
 هئطوم ىهىتلا(هضرأ مركو) بأ ىفن يعم“ 

 مهلع ءامدن الاهل قو جميح لا دصقمو هقنمز .م الا مرح او هلناىلا دال بحأ نمىه .ومدلومو صيصختق كاسمملتلا

 تاذاهريغل نك-:لنأ راو ضرالا لدعأومالسلاوةالصلا هيل ءةكت داكار طيوو تاظتاووتلسلا 1 ردع

اهزوجاك ثرح عضومو شا را مالا ضرالادا ماس سلو صضايرو ضايغ هصوصخق مالكا سدأ
 هاباب قايسسلاناؤىفاجّةل

 فذصملانا م ةل بلا نم عجل معد رخو عابطلا قرت ردو) ود عاملا فرشو هرأد ةخاب نكي لاماذهو مالسلا و ةالصلا هيلع

لوبا دك الاو رآ الا مد_هريغ ىرورضلا ىف ربعي ل ىلاسعت هللا هجر لصتيىأ(ه.قءادو)
 الق ؟] كف ةنالامدعل تقلي : 

 وأهةعيمط ق ناك 0 ا .42 ىف ءدا راو 0 تارت 1 نال.ةالاهحو ىقوض-لاىرورضلاب

 ءاضعالاةوقوةحاصفلاوا نادال ةرورض بدران او اهنمةريخالا 3 الثا لعج مصق هن ع لوم ةحض هت

 ه-ةقوفكةنيالمنادارملا لاقي نأالا كلذك سسسةكم لك-ةتاقوالا ضعب ىفديرأ ن أو كل ذك سد ئأ مالا هئلو رمتتاو
 هيبايدلولا قىاو هإهتمعم ياو *ااقوحل (هءقحلي و ةر هم ةيفيكن ع ئ* *انهناوأ هيوئاللا («وعدتام 5 ل
 ص هل ا , ىلا .-سوه.همشل 4 :ماعب[ هنادا رااقحابصا ىفاكأ مهدي ,ةبسنلهئبا هنأ 0 راتالا ميش * لك ىأ

 اهتهرومأض هلا ىرورضلاب قام ىءايا اجت ةولعاشلل» انيلاهيفزوك هنا ح .ورمشلا قولو -هج ءرااو_ءدتةيداعلا

 ريغبو عدن ىودو عزانتلا ىلعا مهبوأةرورضنوأو عدت ىتاعامهسيلا (هسيلاهنايحةرورضدو الاه ةد شىأ(هنايحةرورمع)
 ا رطل ري 1 1 رطل تراه قو يرشيلا ةذاعل راس انجاب هلا ةزيفةرورخلاو رباط نمهيلا) ايف حايتحا

او[كهتماطوهنعدىتلا ىهةرورضلااءاو هريغك هيلا نيسغل ارسكب(هئاذغ
 ىريصوملال

 هيأنعقت وهللادجر

 مدعلا ن م ايثدلا ب رتل ءالول د: نمةرورضايندلا ىلاوعدت فيكو َْ ىلءنيثمجعملالاذلابو

 لاذو هروسك م نيغد (هثاذغ نم )رباك ةضحملاةرورضلا ىف ل-سديال ىرار تا هنالاقح ا مناك ءاو هيفا لوصالا قام

 لو ماعطوهوةلمهملالادلاو عّدفلاهيفزوجو ب را العلا زد يدل انوع 9 .١ || ىثاوحلا لهأ هركذ امىلعو
حلا مدس ءىضذتقت هقورعمةلاحوهو (همونو) هةندم لاما هل هلر أر ط ا نمد ىذغتي امورهم لا

 س

ةءرورضلارومالان هدم تالا ردك جت 4 5و هنا با رمشلاو ماعطلا
 2 ارتساوندملا -_- ارا

و ار انوار ا
 ىرعم ا ذاق

 لوم < ىذالاب وه ماعز ع 42 ا لاديوهلوأ عقب ءادغاا

دوهولزنملا اوهواهرسكو فاك لاق( و هنك ىمو) سابالا ى عب ممملا عمي (هسسلمو ) ةودغلا ماعطوهقفةامهم
 بسك ى رور

 ىأاوحةفون يارس كو ةدحوللاءابلاب وةنك 50 مه وروشاما لاوزلا ىلا عولطلا نم
كال اطل ماودك طيور يونا وظف اانا 7 ةطايو 5-----3©"

 

 هناشك | ماعطلاوه هإوةب ,ةراسقا : ولوالا ىلع ىلا هااحدقتو نيهجولا ىحدلاربوج“ هفمارملا ماا مالمريغوشو حم قلاع 5

 ع (هن كمو)ةدحوملا حاقب (ه سلمو )هر اوم همه هه]د ايف ىأ(همونو) دان ىفاثلاو مصقلايلوالل يد ملا دمعت اذك وهل < ىف سدل هنيه



 م٠ 5 00 :وسدأب انام وار داس م فاك | عقب (هدك_:مو)اهرمسك وفاك ا

 راغب ماع سقي دثو ىف'لا هادو هلوقدسنع ىشيدنأالا ةدامد يلارط طي انعوهو زر 1( ١
 هلكامامىأ(هلامو) هلوقهلةموهداعىرو رذوهو ىرست وأدقعبءاسنلا نم حكسنيامىأ (هحكمنمو)

 هارتملا( ههاجو) نيدةئلان ماعلا فرعلا قو لبالاب صبر ءلادنعوهو ثنو ورك ذي, فورعموهو

 سانلا ضءبهيلاجاتحا ناودعب ةقحاملاتايرورضلان ,م.دعىؤو ب 1ةةهجوهلدأو سانلادنءردقلاو

 اهنأىلاةراشالل د قواهحةؤوةبقوفلا 0 اا مذ (قداندقو) هعابتاو هلامويىمامدار 1١ لءافةداع

 ىرخؤلالةءسنةرخ "الا ىفاهياءباثملاةينيدلا(هي ورخالا ةريخالا لاصخل|هذه) اهب ةقحا مره عءرثك الاى

 ا اوأ مكحافن ,الةد : ورخأةينل ل كانو ةتلا فتور ا الااع ع

 اهيا عب اثملا هدا. ءلإ ةداعلا نم ةينلابا سالقثاو همه وك نمعونلا نع رك اللة ويند لكلا 05

 ملام كلذ فالألا ل-ءقو هااح ىلءلعفأ اوةيذل !ىلعوهاسءاباوثلالاقن «م(نموءايحالا قبح رص

 مازلتسالوأهب رورض هناك ىت-املابتبساثملامااهساهقالاو ةءورخأ ا هد_عنكماذ_ه ىلعو امجاورصن
 نكسملاو سدلملاوةروصل اوةقالا لاكي قلم مونل اوءاذغلا ن الات عر :نأ نكء| 1 ىلعواف ىرورضلا

 ابهبدصقاذا) لك 5كالذريغ نك وهمو ةزعوهفرشب لاىلاوهاحئاو مهفلاو لقعلابق>امجكنملاو

 هلريسف”!اكهد-عباموةوقلا نم لعقت ةروسك-ااواولادد»_ثكوفاقلاوةيقوفلااةانشاا تفي( ىوقتلا
 دارملا فا! !ىلعورهظأو ىوقأ لوالا وءاقثالا ع نمةففظاواولاو فاقتلا نوكسوءاّلا حتفه -فزوجو
 ناوهعمهدصقو ه.ىويندلاهرطوءاضق عم الذ لعفيا دب رينا رماوالا لا *”ماو ىهاذملا نعزرحتلا
 ثاعما ىلب ةينلادار 0 سدل ل قواه وديوأ ا دقودرفنيدقئشل | ىلع ثعأم ||

 لل عت لم شعا ملاح تلال ثدابلا ضرفلاه يش ١ د : هنأ د ةدعب لعق ىلا اهل موسعنلا

 ريغب هاوطامرخآىلا هراما+اب سل ىذلا ىفا- هنلا لمملا لعمةو: الرمس الدق يذلا ٌةداراو ضرفلا

 52 ءرصتلاى رك ذاكذاوشلان موهومدعأسملا ىو ةناجالا ينعمردصم ةذوهملا (ندبلا وحر لئاط

 اريثك د_بحلاةاجىلعقلطن هىزهزالا هلاك سأرلا ىوساموأ فارطالا ىو بام دس او هندبلاو

 هدي ةيوقتلصقي ادار ١١نال هلدحوالاّضب :1ح ورأ|ةنوعمل.- .صقب دقذاىلوأهفذحن ا ن مل .ةامو

 لست ء ل ا . الاىأ (اهقير ُّط كلواسىلع) هلوقب 4 !| راشأاك هدابعلا ىف ئاظوب موةيلدوو ءاذغااب

 هرك ذامللعلدب وهف ند_ءلادرحءنوكدالا ذهن أ را صا قب رطوأةرخ'الا قيرطف

 8 مشل اهد مح امد _صقب ةرخكالا معنا هل صوب قد رطىوأ :زخ"الا ىفهعفنياعاسا ”هنوكي نأ دارملاو
 ىقهاوقامأو سن !|ق-وةوهكلاءاضقد رتالموكوةئسلا ةعباتمو مرا نعفافعلاوةدامتل نإ

 زئاح هل مزالوعأ هناللي باس دم عراشلارعال هلاشتمابهنالالا ذ_هىفاني الفا -كيل عك سفنل نا ثيدحلا
 قوحالاو 0 اقمماقم لك آني ريصن ى ىرخأةبترمهقوفحامموهفزئاح ريغرخأ اذا هكر تواعرش

 هو ىلاز زغاا لاق لبهط نب حابع لغأ_كاقةدأ ,عنمىل- ماذا[ كب عللا ىت>حابم لك ىفىر< ىورخالاب

 تناكو) هكرن ىلءباشي هروركم4_> ونريغ نم ل سكب هلقنت نابد+ووهتدامعو هتالص نم لضفأ اذه

 نأاهدود_> ىلءاهنوك ىنءهو هيةط معا هد ءاغوئش !|ةياهنوهودح عجدودحل|(ةرورضلادودح ىلع

 م كلذك تناك اذا اهنافدوخنو عدلا طب طب رفن و صقنو فارساوةداب زريغ نم ه-ةجاحر ادقعاهتمدخاب

 ناك امونوملاظلا مهكئاوانهللادودحدعتب نمو لاعت هلوقك اًذهوةئ ورخالابةقعامةدوعم نكللا
 نموناولالاقدازوأ عشلا ىلعدازوةداعلل ىوقتلا هماعطب ىو :نك ةحلاصةينهيفدرف هءالئلذك

 تسلةد هو :دلارومالاو اهيدعت جماله مضرعودح ةرورض لكل وهعج فك مهماو 42 :الاملا عم 2

 نوناقعجنيناوقلا 06 كل ؛ مشل نم اوقو) هلل_صحال مالك انهح ورشلا صعب قوا مازاتدو

 عفتني امعميجىأ(هلامو) حكنيو
 ةيس حلا رومالا نمد

 ا (ههاحو)

 نم هرامضعاو ه-ةازمو

 ليةةبونعملا لاوحالا

 باقىنععه_جولاووه
 ههجوهجوتن اهناله:م
 (قحلتدقو) ه:ملبق
 الوه#و افورعم طرْض

 (ةرختالا لاصخلاهذه)
 هال كلا

 ةعقاولا ةيداعلارومالاب |"
 ةيويندلا لاو->الاى

 لاص# كا. ىأ(ةب و رخالاب)

 اهبدصتاذا)ةيورخالا
 ىوةةردصم (ىوقتلا
 باطىأ لقعت م! باب نم

 ىو ة-ع اطلا ىلعوقلا

 فيفختلابىك وقدلا ة حست

 هز تتاكد أ
 ةنوعمو) هللا ىو شت

 امدصقاذاىأ (ندبلا

 ىلع) هن"واعمو هتدعام

 ليدسىأ(اهةيرطلولس
 ىكدلا دعبأو ةرخآالا

 هلوقف ىاسماتللاعمت ||
 لاصالا قيراط ىأ

 ىأ(تن اكو) ةنورخالا

 ةفحالا لام اة
 (ةرورضلا دودح ىلع)

 ة-.ءادو_ءطىلع ىأ
 هايتك ا
 نيناوقو )دايزلاربغ نم

 ة-ىفو (ةعبرشلا
 ىأةعب رشلاد-عاوق

 فقوذىلءاضيأتناكو
 تادابعت اينلايريصت تاداعلا ناتاينلايلاعالاا ءاثيدح فم ةوةيبعماذهو هياكمرا نم هلزوجو جمب ا ممكيعرمشلالوصالا



 تاعصىهواهعيج ىأ(ةيلعلا قالخالا رثاف)ةي ورخالارومالا,ةقاعتملاةداهفتسملا ةبستكملا لاصخلا ىأ ( ةرورخالا ةبستكملاامأو)
 با بناميالاىأ(نيدلانمةيعرشلباد”الاو) هسنحءاذب أو هةلاخنبب وهنمب نا د>الا لاح اهب ن سك لاو قأ و لاعفأ و لاوحأو
 ىأ(مل_كاو)اهداعمماظنواهثاعمماقهبامئابياءاموا هام سفنلةفرعمىأ(لعلاو) هكرتو هل عب < اميفةعاطلاو هقيدصت
 نال سانجأوءالبلا فانصأو بئاصملا عاون أ ىلع ىأ (ريصلاو)ءادعالا ىلع ةبوقعلا قةلدعلا مدعوءاذمالا ىلعربصلا

 ىأ( ركتسلا وزءاضقلا

 هالوأ اعرعنملا ىلععاننلاب
 فرص: ناوءامغتلا نم

 تقةاخامىلا ممل ١ عدي

 ىلولاىذ رمأم ىقهل>ال

 نعلم لادض(لدعلاو)

 ةكاموهوروحاب ق#لا
 نادسحا ىلع اهم ردش

 با.ىف هل_هذلححالام

 ملك درودتوم_هوكح لا
 32 او-مه-اك 9 عا ر

 قلاع هربالأو وهتع و

 داوةلاورصمل اوعمسلان ا

 الو ىمه:ءناكْكتا وأ لك

 3و و-فعءىأ(دهزلا 5١
 ىلا اهايمة-هوسفنلا

 نابض تارا كلا
 تارورضلا|دعام ةلرتو

 ىوسام لرتوأتاحابملان م
 وهوهللادحو هياديرخ هللا

 (عضاوتلاو) نيبرتمادهز

 لاذةااو بنا انيل ىأ

 ىأ ( وقعلاو) بحاصال
 مدعو ةزواحناو حفصلا

 ىهو(ةقعل او ةدخاوملا
 ةيصعملان ع سلا عو

 أه وح 'وانرلابةصتخم وأ

 ىفامالالا ب رغأو

 اعوقف_ءلاوهو هلوقب

 هكرتو بيعي ونيك
 ليةدقوالكىمس طيرغتوافرسىعس طارفا رطب نوكينايدومهلا مركلاوهو(دوحلاوإلارا. خا

 ىنعملاو ليقاك ةسبالمىندالالةينابي وأ ةيمالةفاضالاو اهتايئزىلعةقبطنملاةدعاقلاو ل كالاوهو
 نرقثلاةينهع_ةنالكلذك نكي لنا هنافةرهطملاةعب رشلا قو ىلءرومالاهذه نم هلعذدام نوك:نأ

 لاقمارحلا عقدصتي وأ ه.دبعتيلابوصغم ساد وامارح لك انزك لجو زعىلاس«هللاىلا ه

 ىتدصتنلو ىنرتلكايلق 3 اهجرقدك نم مانيلا معطمو

 نأالا ملط عف دلاروز دهشنك ةينلاد رةريصم دق ةيصعملا نا مال! اد معني زعلانعو لصّفم مالكه يف

 ىل# تقوعن اوهيا«باثد ةررقىفام ارحالام قفنأ نمنأىلا 2 |نبابهذوانزلاك همر ريغتت الام مم

 لاصلا (امأو) هلكت اذه سدا لد وط مالكم اعملا | ذهىوةبو ه٠ ضرأ ىف ةالصااك ل>رمغ نم همس

 هياعىلاعتهللا هعيطىذلا ف صولاوهو قا عسج( قالخالار ثاسف)ةينيدلا(ةي ورخالاةبستكملا)
 ىفدربم هنأىلارثك الا بهذفةغللا ل_هأ هيف فاّدخادقو ىقابلاوأ ميلا ىنعما:هرئاسو همستك اوأ
 ةيةيلاوهوةزمهابرو سلا نمهنالرثك وأ لقاقاظم ىقابلاوهليقفاوغاتخا م ىقابلا ىنععالا مهمالك
 مهاطخو عيا ىنععن وكي هنأ ى ا هريغو ىرهوا بهذو عيدمااوهلوالاو ل قالا ىق اءلاهنال قو

 هنوك حصت الفرو لا نمهنالقاقت_ثالاو عامسأل فلا هنالدردلا قىرب رو دق ناك ريثك هيف

 ندم مس هرالؤلوالاامأ حيجربغ هولادام ن اد ىلاعت هللا 4_حر ىرهوج ال موقرصتت | دقو عمرا ىن عع

 نايدالارثاسؤف ض رفوهف 2 ارطكء>نوملاعلا مْزلا هاوقك ءادصفقلا

 انع._ثأد:وهياع قاطو مسالا اذ ههيفرعس ىأربسل !نمىق*كمهنالوةيهيلئاقلا نالفىناثلاامأو

 ةيسنكملاعرشلا لهأوءالقعل ادنع:دومهمل ةغبرشلا ىأ(ةيلعلا)ءرظنافةردلا حرش فهيفمااكلا
 لمشفاهةلباةموأ قالخالا نم معأ ىهىتل !(ةيعرشل اناداال او) ىلاعت هللا هحواهبدررأ اذا ةيامك اال

 (معل او)ناميالاو هللارماوالدايق:الاوٌةدايعلاو نيد ”"' نأ( نيدلا نم) هلوةبهلجأ منيب مث ةدايعلا عاونأ

 ) ريصلاو ) ىذالا ىلوريصلا ىلع اهب ردة ةكءاموهو( لن او) داعم وهشاعم ماظن هامديلعو هلام

 ىلاعت هللاىلا هعوصرو هل قا خامروص#:نانهقزر لقوأر 2 هلانوأ ةممصمهتباصأ اذاههن سدحوهو

 د_م<وهمعنىلعهللادم< نان( ركشااو) ىذربو كلذب ىلئيف كرد هو هئاضقبْئث لك ناو

 هلعف ىل_ك<الام سنة ناب لد_ءلاو)هلدال اخ أ هيقهسيل عهيدللا :أام فرص وافو رعمهالوأ نه

 تامدشلاو تامر كل ارتو ساغلا ىدنأى اس عةسسغ رلاوايندلا لرب (دهزلا و)هريسغرضيامىقوتو

 لاذتلاو عوضا ىأ (عضاوتلاو) نيب رقملاد_هزوهو هللا هجو أدب رعملا_عت هللا ىوسأم ءلرتو

 (ةعاجشلاو ) ل-تالو فار ساريغنمىتبن امي قىت-كاملذب وهو (دواو) ىتينيالام ىطاعت
 نءسضاينالاوهو (ءايحلاو) روبتلاو نيا نافرطافو تبني كى ننالام ىلعمادستالا ىهو

 لا
 نيحاور وهلا نيب ةطسوتمةديجةغص ىهو(ةعاجشلاو) ىغبنيإت ىغش هيف جبن املذب وهف فرسىفريخالوريسخىف ف رسال
 راصخفالاوةلا جلا نيب وابةالابملام دعو ابل | ىلع ةءارح وةحاقو نيب طسوتم مذلا نمار ذح حسيمقل | نع ضاقت اوهودملا (ءأم<او)

 لوالاوةليضفل أتاك اوهضيرغلا ليصخت نع فك اذامومذمو ةسلا تا مذو ةيصعملا ن عفك اذ ادو#وهواقاطمل عقلا نع

 ناط.ثلا نميناثلاو نةترلا نم



 (تمصلاو)ةثيندلار ومال انءدعبتلاوةيكرلا قالخالاب«رمالاك وةيناسنالاوهوزميذقو واولاد. شتوهارلاو ملا مضي( و رخاوأ

 مض(ةدؤتلاو) تمصيلوأ امخلةءلفرخ“الامويل اوهللابن موني ناك نم سو ةياعىلا هت هللا ىلص هاو قل ري اريغ نعتوكسلاىأ

 (لازلا لجعل عمنوكيدقو 2 هنحاح صعب ىل املا كلرديدق) لقال ةلجغلا مدعو ىناتلا ىنععىهواواو لد. دقوزمهعّمفف

 ارينا |١ مهناقءافعضل اوءارقفت 'رءاجاصلا ىلا سيح | ىأةدوملا نمددوتلا ةخسنىفو

 و أو هيرمهلد_تدقو زومهم م ضلابةأوعق ىهو ) ةءورأ او) اهلاعتأ نعاه دري ةبن اوم« اةوقل ا

 لذرتسس ام سنت و نحت امع :رماىطاعت ىهوعرملا نمةذوخامامالةيناسنالا ىنعمب ل هستومهدتو
 توكسلا ىععتومصلاوهو( تمضلاو) قاوسالا ق سولا#لاوةسسالا سيال وة: نام كا
 دقو هلعافل-لقو م>تمصلارثالا در وأكهنالوضفلا ةلرتو جشالاميفمالكلا كلرتدارااو

 ليةاكمغلا لغق هناهنعىلاعت هللا ىضر رعلاةكلذأو هل < ىف دمك
 لغم هيفىلهلفتنكيملاذا « هسفنارشباوأ افك و

 ءوبخمءرملاوهتظقي ملكتلاوناسللا مانم تمصل |ليقو ايعناكاذ انايحأ مذ. اذلو ءاسنلا ىفريثكو هو
 مض(ةدؤتلاو) ريا ىفاذهوهرط اخ تامو هل ةعد سف قطن ل نم لقو هنا سا ءاطت حال هناسأ ىطت خت

 هريغو مز اكل ايوردانملاو ةل>علا كرتوىلا ثا | ىهومالا اريلت ةلههملا لادل اوهزمهلا حتوم ةوفلاءاثلا

 هقخالو شطري غنمةتدنامطأ ارنوكسا اوهو(راقولاو)ة-:هادمو قاعريسغنمس انالد_ءحملاو

 ) رشاعملا و)م-4 زانمم_هايزتتومهما اركاب سانلا عم(بدالا ن_ب>و) ف طعتلا وةقفشلا(ةج رلاو)

 عادربغيناوخالارحهو بجحتلا كلرتو سانلا عم طالت+الاوةرشاعما نسح ىأ ب دالا ىلع ف وطعم

 مهارسكب (اهع اجو)هيلي ىذلا لصفلا فقايساملاص لا ءذههبشرام لك نمرلاب(اهتاوخأو)

 تاماكلل ةعماحىأ اعاج ن وكت ةملكب ىنتدح ثيد-# اىفواهلكا هامش واهتاوخأ وهذه عمك ىأ

 الوهي_ضرباعدحأ لك ةلماءموهوهريغو ركذام لك امي ل خد. ةرابعهناف ( ىلا نسح)ةرابعلا ناك

 هر وصلا لوصح> )لعل !مفوقىفاك نسا ىلا ىنعع ىلا نحو ىللاعت هللا هجر نس د موبأ هلاقأرك هشحوب |

 ةحاصقلاه رعت لوطا ىثاوح فليصفتهيفوهمو زللهم عمن" اك هلعحةفلابمهيفوقلصالا ا

 ناللك-!!نيب لرعشملا عايدي ربنااالادا رملاوهو ل ماشلا وه هنال ن حلا ىنا ا باوصل !ناليئاخ
 هذهنمنوك.دةو)ه فلك: ا ةحاحالو باوصب سة -:طابلاةروصااوةب ونعملاةفصلا وهلا
 هللاهقلخ(سانلا ضعبلةلبجلا لصأو) رم ىنععةلمملاو عطل اوىه 69 رخاا ىقوهام قالخالا

 لامكلابهدارعزا !-عاوديدحأن مرلعتريغن مها نسحو سانلا مرك ضب نم ىرتاك اهيل عهاشنأو

 ن_سح>أ ىف ناسنألاا:ةاخدقل هلوقب ىلاعتهللاهركذ ىذلا هتةلخ ىف نا نالا كبابلا اذه هلدةءىذلا

 رومأ نم هئاقب ىف لل_د هلامو لصأوه-ضراك هيف لخدهلامو ه-كاعمر ومأ ن ههءق>ايامو موق"

 سقنا|ىهىتااروصلا فرشال قا*ناسنالا ناكال م4 وة ءاككاه_.!اراشأىذلاوهود_دءاعم

 ءاضعأ اببفةن:دمهؤامسأآت سدقتهتمككاواعجو افدعأوةحزمالا فريخاب ىلاغتهينإ ص املا
 الوهتم عونبالو رصعي صخخالالةءابيفة--ودمتافصدد ورخالا هتاقمصي هدارموه-ؤرعو هسئر

 فرص ميؤ ل درالهذهوهريغوةع احمل اوءاخسلاك ماس ل#-ةع هدمت وهكردبأ؟لبةعب رعشتلا

 (رادولاو)ءاعمشو لوامةرخ الاف
 ةنازرلاىأ واولا حّتفب
 مدلسعوةشن امطلاو

 (ةجرلاو) فاو شدطاا
 ةفأرلاو فطءتلا ىأ

 هناف (بدالان_بحو)
 دقو بهزلا نمنسحأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلصلاق

 نسحاق ىنر ىنبدأ سو

 ن-س>ل_عجو ىبدأت
 باد'الاةلج نم ردالا

 ةصاخةلاحهنال ةيعرشلا
 ةيضراالاوحالا موع نم

 ند نم! ثيدحت

 هينعالامدكرثءرملامالسا

 ةطااخملاىأ (ةرشا ءملاو)

 ةقفاوملاهح وىلءةغلاخللا
 مالصأ اهيلع هاوقل

 سانلا ىلا مال.ءااو

 رايخ هوقو نس>ىقاح

 نمواقالسخا مكز_بحأ
 نيدمىنأ خسيشلا مالك
 ةلماعم للا ىلرغملا

 هسنوبامصخش لك
 (اهتاوخأو) هشحوبالو
 قالخالا نماههاشأ ىأ
 وك ىف ةلصفملاة ديلا

 فراوعلاوءايدالاباثك
 هذهى أ(ىهو) ةلاسرأ او

 ةيسنكملاةيفاسقنلاتاكلملا
 0 5 0 ا ت#ذاء

 اهعمجل اي نارهظالاوهنماددع عما منال مالا عاجلا ثندحلا قوليقاذك اهعامتءاواهعجىأ مح لا رمصكد (اهعاجمتلا)

 ه-ةلخناكو ظعى اخ ىلعا كناو مالا اوةالصلا هيلع هدنل ىلاعت لاقدقو نا“ | عيجدنعدو محلا ىأ ( قالا نسج) اهعم دعو
 نياهاحا نعض رعاوف رعلاب راووفعلا ز>ىلاعت هل وقولت وهطخس طخسوها رب ىضربو.رحاوزب حزم وهرعاو ان رعاننآر ملا

 (ةربرغل |ىقوهام ىالخأالاهدهنمنوكي دقو كمرح نم ىطعت وك عامق نم لصتوك ملا نعوفعتن اوه هلو رب دنع لب ريح لاقو

 (سانلا ضعبل)ةرطفلا ىأ (ةلبحا لصأو) ىاز مثةلم..مهارسك و ةمجعمنيغ تغب ىهوةعيبطلاوةيجس اىفعدومو قول ىأ



 نيل

 هسفن فرع نميفتافصل هذه تناك ناو:دابعلا مسا فرعلاهصخاةدوعتو حلاو حالصلاك هد اوحالصلاك ةدابعلا
 ناكم رالالاث ماا علعذ نمف ابي ءثحوابب مأع راشلا نالاض اهدا مع ىلا 4 رقلا هيد صقوهيرو

 ريسفت فطع ةةالا لصأو اد طاخهدصأ 3م فرعل منيو ادعم

 تايفيكلا و أك املا ىيبعىواطت قال_>الا اواضي تأ هر و معلا م ريمدنلا ةوهامابمت هذه وه هرب رغلل لوأىف هيلع عبط نم ىأ

 هج وةدارا ةيذيدءدهنوك ىف طرتشي وةحمامةلمحى مست كلذك و ةاسماهراث 1 ىلعو ة.ئاسفنلا || هتاشنءادتباوهتقلخ
 هر 1 ا 1 ا نا ةمالك ىح 2 ناىلاعتهنلا هجر فنصملا لعلنق امفهتفرعام اهم ىلاعت هللا لئاقلالوقه:مو
 ل*املاولاحلانبحوهميظءتب هللا ىلا برقتلا نا ىرقحتلاناوايني دن وكمال ل معلاودصتلا مدعل || اموي عمجار ئرعا لك
 ضء«.ىفاكىل_هحلاو ىددولا ىيد_صتلاو ةفر عملا نافرا.ةخاالبةارلا فس هوو ةاسحلا فلاك-!نوكي هامش
 عفنتو برق تالاكهتبحعلسو هيلعملا عت هللا ىلص ينلاىلاباسثنالاو مالسلاوةالصل !ميياععاسنالا ىلا اتالخاىاذتناو
 فاصنا لن مهرك-نيال اذ-هو لمعب سدأو برد رعأ ن مدوخ "الاف وابياءراثيالا_عأن م ناو نيد

 هللا هجر ىفنصملاهركذيسإك ةيلم+اهنو كيا 5 ناك ن اوةيدسكر ومأ عراشلا ادم ىتلا قالخالاو هيقنوك_:ال مهضعبو)
 رخآ ىلا لاقملالوطهدساللادحلا يابوامتاذد_>ىف مي ركتلاوبرقلا بجوتاهلا رهاظلاو ىلاعت وهفىأعف ران( امستكيق

 نممواعماذ هاب ستكيفديف نوكأ المهضعد وز دادسلا جم نعحج راخهنا تقرع دقهيفلاطأام هريغب ءأ لال اهاصد#

 ضءبلاقو ىلا ناهربلا هلاقاكسصنلابامج_سةكيف هلوقوهدعباةثطوتهركذاسءاواب_بثكم هلعجإ]| هني رغلاك هلريصت:| مي
 كلوققك هناس.ث أو هل قام قث هىدد رأام لكا ذكهوأ د: مارب دةنو فانشتسالا ىلع عقرلا باوصلاحارم ١ بصتخاايو هىلحالاقو

 ىو روذشلاىفماش هنأ هركذأك هنا تامدعل المسارات ددتاذاكلموتاف تاتا ءركتن هيذو ىبتناى ثلا باوح

 الك نوار تاج ين اوفلتا يتارع ءاو#هليصقت لغاذهساوهغل اكامةرب ا ديالهنكلو ) قال ثحب

 لاقنوةقحلا هذ هيلاو ةيدسك ريغ ريعاهضعب ؛وةيدسك اهضعبو [ةيدسك اهلك ءادسك ريغ نمي و رْغ افوصأن مهي 5نوكي نأ

 بابلا اذهنم رمد يرام دللاو ىقهنح رصيسأك 00 رف نصملا ب هذهيل اوى احلا (ةبعثةابحت الصأىق

 ىننتملا هلاقأك هلاوز نمدهالى زب رغب سدلام ن اليخ ىف رعشلاو || قلخةعطقوةبئاشىأ
 هدضٌكعابطىف اك »نبا رمت تاعفل وعفمع ْرسأو هبسشكي اميقعجريلاباع

 ىاودعلا عبصالاوذلاقو ||| اهيفلوالا هعبط ليكابملا
 ني. ىلااةالخا ف لكتناو *« هتميشلامون ع.جاردرعا لك هللا هانا هنيدنساك)
 ىأ اذك نمدال(ىلاعت هللاءاش نا هنيدنس مكة يعش ةلبلا لطأ تالف او صأ نم همقن روك نأديالهنكاو) ري ىأ(نوك:وىلاعت

 هلوقه.لعد ربالو قنلاىفالا لمعمسالوهثقر فاذا ىلا تدددن ٠م ةقراقمالوهنعدرعال ةيوندىقالءالاور_ه

 كا عنف 2 ه-ةءدبالن|نطظنذ لوعأملاةخيصي (درء ملاذا

 لصأو هلدحوالهرمح وتوةعسلابه ريس : نملوطملا ى 00 ةوامودلوموه وح-يلمتلادصقل هللاهجوابب) د صقل ىأ

 ةقرفلا انعم لل-دأو لهل هانم نقلا نو وكسوزي_كلا مضي ةبعشلاوةينايب ةفاضاةلبحلا (ةرخ “الا رادلاو ىلاعت
 ىأ(ةي ويندقالخالاهذهنوكتو) ةيسئكملال اصلا لصف ىفقايسام [ةةمتمملا ناعاو ةعطقلا وأ !مديدأاذاامفالخضىأ
 نوكت اهناىلا هياعبانملادو مهم |هم>نم سلة7 ىبع ء.اهبعبطتلاواهباسثكاوأ اهيلعةبت رملااهراث || ذمنيح تراصامناؤكلذ
 هللا 00 :ءاطليقاذلو ةحاصا |ةم !اي أم داق :نلا ناك اهم اعيباث,الةفرممةي ويد باثيقهللادتع تانرق

 ىو الاوهوالوأ نر وك ذم لا نع ءونلاريغعم ار عوني رضتاذهوليقهتالان وكت نأ اف اهيلع
 درعملاذا) 4ع قام ا ا دوعن 0

 هتاذىأ (هللادج و) دصقلاوهدارالا ىنعم مدقت دقو لعاغللءأ: كلاباهتءافد :ريملاذأو الو وجال ءانبلاب(اهبإ

 اهميعنىأايندلاةاباةمىفىتلا (ةرخ“ الارادلاو) ٠ رمأ عابتاوهسيلاب رةثلاوه:دايعدصيل ناب |
 100001700 ا ع هس وس 2 ب ع ع عج جت ع همم هي مص 777723272 مس ص

 امو



 م[

 ةدامعا راش الوالال بقو سكعلاب و وهرح ”اللوهفده_هجولوهللناكاموعاز اتا

 دصقامنيمسق ىلعاذهلع< دقو هرمأ ل اةتماو هللا لالجالو ها اورانوةن لا هيفرظني الى !صاوخألا

 ةدامعهزهوهقحت سام لعذو رولا ل امم و ملف + لاهيدصقاموهوعو ىضرلاوبرقلاو رظ ةدلاب لاكلاهب

 ىلع ضرع اوهيفاننأن ءالضفدح همهش. نأ لقاذهو ىل اعتدنا هجر ىلازغلالاةصاو لا صا وخ

 نمريفك_:هللاهجر القابل نع لن ىت>ةرهولالا صاوخ ن م طظوظحلا نمةءاربلا ناب صاو#لا ةدامع

 ماوعلا طظدربغ ظك م هلعقنا مهدارعن كلو ق>هنايىلازغلاباحأ و هلعقب دل نمةءاربلا هنىعدا

 م-هرظن سلذاىأ :اثلا مسقلا قع هدالاذ_ههيلعليقو هلرظنل اوهتاحانمو ىلاعت هتفرععذذ> طاوغو

 نءرثاثلامدمهوبعع ظحلا مدعن اباوحلا فقحلافدارعالو دب مالو باطم م قدر شانولا
 نوظوا# مهناننوقرتعممهوحجايتحالاوناكمالا همزاد 0 الص قناذ_هوىنغمناف ئيث

 م-هاعفىفز وحمق و هصاصتخ ا ىلع لول دالو لءفلارهدصقو ان ء| ه4 الممدع زن وعدن نكلوْنورثاتم

 قبيسي نادبالن ماا نهىرام“ تالا لعفلا نا نمر رقبا ا نظن همقق ىرأ .ةخالاامأو ىرايّدخالاربغلا

 ةدابعلا نوك-:فيكفهّللانعدوةناذلو لعافلاىلادوعي لعفلا ىلع ثءابضر عومدئاغب قيدصتلاب

 ناكاممماوعلاةدامعىلاةراشا ىناثل اوءاكس 0 | او تاذلا قاةحّتسأ ضل
 ةاجلا اجار هرمأة_ءاطاوهللاٌةدامعل لع انك مْممستا مىلءهذهو محا نم صال اوم ىلا

 نكي :لول ثيح ىو ا رمأ هيد امعل ثعامل اوثالذل ل_ءفاماممواهال -ءأودهو لعل نكيرلول ثدح

 ناالا :ااوهاحتلادرععدصةلاامناو همءاطوهللارمأن ءةاغغلا عم لءفياماهنمواهنودهذهو لعفيمل

 هاعدو هللادبعن منا لءنوماك 1 عج هريسف:ىفلاةفاقافو | مئالطبب ىلاعت هللا هجر ىزارلا ك>هذه

 ةيدودعلا وةيهرلالا ىضتقعيلاكشل نال وهؤاعدو هتدامععصت الدنا عمطو رانلا فو لحال

 عابس الاب. أى ى.مئلاورمالا ةمرحلاوبوجولاهجوذمه ا وك عموةنسلا له دنع

 هفموىس,تنااهب وجو هج وىلءاهب تايم هنالاقاقتا عصتملاعمطوافوخاهبىنأ ى مو تدصىسلاورمالا
 مامزي-هجولاد>ابرخآ ى مامضنا فنا موهوحنولاةهّثمالا صرغلان وكي نأبوج ودارملان ارهظي

 ىلهفاذك ىلعلللوٌك فل لصر 2 [لاوولىلا ءنهزلا هجر ىوونلالوق اذهىفاذ. , القع ايررمصي

 ىقكي لب ةسيئىلا باتسالامةرهاظلا تادابعلا نموا ذه:افانملا هوت دارت مهي سد نس نا
 تب اذاوكلذكوهام ةيلعلا قالحخال افنوكنأد: سالث امهريغو قدعل اوةقدصلاكفراصلا مدع

 نوكيدقفراث ”الافمالكلاناكاذاوتلادعااوةيعرشلا مولعلا فب الن اىلو الانا هوو ةقدصلا ىف
 هيفذاهريدغو ةرخ”الااهبديرأ اذاامأو هللاريغاومدب رأ اذاةءبو.ندنوكتاماذ نيحوهوركذام نع

 مامالا اذ_هرك ذلوقآ عاصخامىبتن|باتكلاد صام ن مةج رات اتي ةكانهانلو ىنالخو لعق
 لاقد_ةوةءاج كلذ ىلعهرقأدقو ةيفخواعرضت كب راوعدا ىلاع هلوقب لدتساوةحت امل اريسفنىف
 ةالصلا.دصق نم نأ: اهقالاح رصدقف 5 ,عءادهوداشرالا ح رش ةفىمثيفار >> نبأ اذا شم خم مش

 باقءلاوباوثلار ؟ ذبةدابعلا ىلعع ر افنان هفالمتهحولافاذهىلوالا ةهرالص عصت ايندلا

 هنطبل لماعةنجال لماعلاو زاكلا اني الودصق نارع ام>الا 3قح حرصدقو رعي , هل ذ منا لعل ادهرفف

 لوقدوو رخفلا هلاأمل در هيؤوة: 4|لهأر 5 أمه نيذلاهلبلاةج ردهتم>ردوءوسأ ارنحالاكه+رعو

 كلذ عمورانالو ةنج تا لناوه”اذإهود_+بعفن ص فان_صأ ىلع نوملاعلا ىلا ءنهللا هج روشسلا

 ندنئدناه وح لاق دقو سو هيا ءىاعت هللا ىلد ىذالاعابتار اننا: نهرو دعت وأ :ىلا هنو

 لوالانودوهو «_ة:+ىفاعمطوهراننمانوخدو دبع فن:_-صو لهاح وهفكلذ فال خد _ةّعانمو
 مشيش 6

 (لاقش تاز



 لوةعلا باص قاغثاب) اهدارفارابشعابىأ(لئاضفو نساهم)اهعيجىأ ب صنا | (اهلك) كلذا جدري مناور رع اىأ(ابمك اوُز

 ا ءالوهو ىضمملا ى_ةعدبال قاطت :الاهةمس .:ىاسملتلالاوأك اه ب ال مهلا رسك ,(ا>سحومىاوفاتخا ناوةميلسلا

 ايفا اليوان دمتم ةاقاذوهأض عب ىلعا دكني داي لعام 5 امضعت ولا ةثعأب , وابمسىأ قالك ماقملا

 هدو#© تاك امى هو هدحو ىلا اوهذاءادتب اهمأاثأن ءاك لا ع .جدانئسالقىلاو عام 8 :نالوقا تاوذ دا «زهللا قاح وأ

 تناك لدعأندءا١!ناكاماكق 5 نادبالا لاد_عاةدايزرايتعابلاكلا ىفةرطغلا بسك سون |١ تنواقت ناونا سن اللة إ وكم

 نماهنا ىف عارئالم ْن اماملاناونعرهاظ :ل| ل قه .كعهكعولسق [تالئكك الو :لديم| تاريخ لاذ 5 [ةضئافلا سوفنلا

 ثيح نما همك لّقعلا ٌتاب>او

 *وأهدورول-.ةلقاعلا

 سد ل هه اس :ملو ةهدعب

 وألاعفالا صعب 4- .ءلع

 ىسءءاهضعي مر

 باوسلا قاقح: سا

 المأةرخ* الاب ةعلأو

 الو هلكحالذاالاند_ذعف

 ل_ةسيدعتالو َةباثا

 م ارق 000 رود

 نس | ةقيس اهات

 ةمالعلا هققحاذك حبقلاو

 ىاحاملالاوو ىمضدلا
 ناىلا مهبط ب بهذ

 اهكيسقالخالا عسي

 ىفةريرغو ةلبجاهسحو
 باستك !اهيف سلدبعلا

 ىفاريطا الام اذهملاو
 دوعس# نبأ ن نءماكحو

 مهنمعب سهذو نسحلاو

 فالمالاو ا
 نكد ىهماما

 كيسا هرايشخأب

 اذ_هو اوول_ءانمثئش

 نموريثك ةعئءاط بهدم

 دمعلا 55

 نا عازئلا اءاواهب همك اررقموهلا ديم عرشلادر ومثل اكتاغصابلا ”1؟

 ىف هيدامعلعج نم ىلع مه_ضعب هلو ى-متنا اف ىلاعت هقاةدةساوةعاطل بوجود ة"عامهالكو
 ةنسلالهأ دنعولعلطيقذ يحي اان مزاح ريغو هقةلزمعملاكىاعت !هللا ىلع بح اوهناوكلذولب اهم

 هّللادبع نملو>كم نعءأ. حالا قوزع همالساق ماكل اذا فلكس هلع .ءامكلذالول هنا ىل 1ءولجو

 نم هلدمال ن نموا ىأى ب دنزوهف ل ايهدبع نمو ىح رموهةءاحرلابءدلمعن هوىرورحوهةفوذلاب

 ءاح رمل -جوملو فول ايددع نذمرخ آ ىلا هللا حور نماوسأيت الو نوئاخ هلوقل ءاح رلاو ولا ||

 تنذلا ن نمفو# اود_جرلا ندخ خال_بنالاب ىداعلا ىلعةمكك ىرو رو هفهسعم هإ نز والاه دع ورا

 د-هعنمو ',بيرناتشلالاب جو فون دير حتا ةرشك وأ قاس ةمهوههجومهلنا مرك ىلع ىلع جراوكاك

 لاق ,د-هواحرد رت نموس:ذناميالا عمرضب الن ولوقي ؛,نيذلاةة+رااكو ف فو لا نودءاحرلاب

 ىقشنا كرش ريد :فوخما نتا اذاواوب طرشةيضر هاا ةين نالت دابعنمئ *الوهن الص مصتال

 نموهد>قفال_ + ىلعياةعلان مفادغ ف وأ بقأ ء«يوأهكرات مددام ضرغلاناليو>ولا دات ءا

 لاقي الء !ءاحرأ هنالةبجاو ةدابعهعمعصتالفوذلا اذ 2 نانا لعق باقعل أهن مفاعمذلاو باةعلادةثعا

 دب رك لو اةلطمءاحرالا بجوال فول اف |ناىلة:ملانالدرخآىلابيهصدس.علا :هلوقهيفاش

 صحدعناثلاثلا ىعموةيصعلان معتاملاءام ءامملا ىهوهنمل ك أ ىرخأ لاح مو لس جوملاوهداحرلا

 رهاظ» نعا رفك هدأ ةثعاو ىلاعت هقاةح سال الاهلعال معلا نات هاحرلاو فوملا» ءاعسا عمو_حملا

 قسما ل اذاهناثم:>ىقاع.طالو لَ اي نمافوخ كانديعام مهل وق ىنعمو قي دنزلاكو هومالسالا

 ريمغو ركذامناالا مزالا ماع فوقولاو تامهللان ماهمالةإةكلاهذهىئاناطأاءاو ى-نارماك كلذل

 اذه نم سل ه3 ن كامو عرمشلا فرع ةفو رعملاةدامعلا قمهمالكنالدوجولا ن م4-جوي هجم

 فوبزاركفو داقو نهذ هن ءاهفرعي تاطقسمالك فنا عمرك ذىلع نك 15كلمأ :ةفحاكليمقلا
 نكأو نأَد مك ذامىلاو ريطس لان م رب رحتلا نان ءبذحتاف داقن فراعملا

 ىهىأ(لث اًضفو نسا اهاكاهمك- ! و اوبرا 9 أع رشلا فرع :ورعملاةدانعلا لد ءمق نم رسله.

 ةنسحر_صاةمابركن اف م مشلان ءعرظنلا عطقرهت اةديح فارسا ماع ل كشتة حر رماها

 نير ا ناو ع ارم ءان) ال_ةالاواه يلع سدنأ ةينصواخو

 ىقاوغلتخاناو) اصقانو هدام لكلا ضعبل ضر_عيإم هراكنابحاسع تمصلا وءاب رلاك
 | اناهتاذاوه له ريع ىلع (اهليضفتوا مسح) سهدسئا ًامهوناك اهحت ةقبال ملا مسكت .(بجومأإ ©

 امن رخد

 نوقابلاس هذولا

 ريغ ىف هلر ا.تخاالناسنالان !كشال كاطنالا لاو نوققحلا ه.ءاعو ىذاقلا هركذامىلا

 العهر ا ردك ميسا دولا وطريصقلاالوا رضاء عت لوك نازكمالو وطلاف ةيلس“ |اهتئيهو ةءاصالا ابتقلدخ

 ةةةفعلاو عضاوتلاوةءا> كاودولا نمةمسكملاقالخالاامأو ه”ء.ه سك عىلع

 مد 0 9ك ووك الو ومالسلاوتالصا  مييلعهايدنالاكباد“الاو قالخالا لماكدلوبو قاف ث يك ىرطق

 ىطاعت فاك يفدو ا ناخه_غنل لمحت ناال -ةمدارأ ن ةهبولطملا قلل |ميضتقي 2 ىلا لاعالا ىلع سفنلا لمي نابةضايرلاو

 ىلع-ظاو.و ْو عضاو لا قاخهسفنل لع<نادادأن ماد واداو ريصو فاعبطو هلةداعتال يسد هنافهيلع /اغاوب ودوملا لعذ

 ةيسملا قالخالا اذاف قد رطاااذ ماهلي ص نكوةدوملا قالخالا عميجاذكواقا هل عضاوتلاريصب دي دمةدم عْضاوُمملا لاعفأ



 ةمبشأو ةلاطءلا هيلع دل نم صعد معزوة ل. |لاعقالاراممعاب ىنعأعطتلا نوكتد_ةوةرطفلا ىعأ عطا اننوكتدق

قالخالا ةناطوا لوقت اكلها لاكرمغتسال ابطاهنا قال خالا ريف: قرتالةضاررلا نا قالخألا بي ده ىفهدهاهللاب
 رهسعتت ال 

 ىد الاوحيف اذ هركني فيكوؤقال_ةأاو:ح ل_بوهيلعىلاعتهللاىل_دلاقاسلو تانيداتلاو ظعا ملا اياصولا تاطبل

 ىلا حاجمانمسرفلاو ب يداتلا ىلا لكالا نمسلك-!او سنالا لاش حولا نمد وصلا ل-ةنيذا نكمةمدوبملا قا خرعس هنو
 قال اكل قءفوت ”؛ قالخالا ريمغت كالذ لك و ةماللا

 لاصءدادعتؤلصفاذهىأ »: (لصف)#

 0 نمو ىدن راكاهيلاتدذاكب هل 00 |! يهذاماقاطم 2م

 مهوك اقاطمالباقعلاو باوثلاهيلع_رثيىذلا عبقلاو نسحلا ىف فالكاو ةلزتعملا

 ا

 لوصفلادعيلوال_صف مدقت امل عهناونورثعوةعمس. دأ ملا اذهلوصةناتفر علو «(لصفل#

 هدوم لاص# دوة«ملصفلا اذ_هواهطامضن |مد_عللوصفلا ضءبمجرتي لور اصتخاللوأ كلذل

 هد-عب ىتأالودغل اىركذي اماهنمةنسلاو با" 5 لا نم4_سمقم سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيك صوص هع

 بابلا اذ_هلوأ ىف (هانركذام) هلوةبه-يلاراشأ ماه ه0 هلا<لالاصختناكاذا)
 نإ حاولا ن اىنعملاو لقرب د ل مي رشد رع ام -.اولااندح وو دز

 وأاهنمةدحاوب) هربغىلع فرشلا هل ص<ىأءارلا مذوءاملا سّتقب فرعشي وءاند-ج ا
 لود اوناد_- وللوأ ف رشلل ديق( ه|تقفت انا) هنقيلي ام ىلعه-,5ثناكاذا همس ى أ(نيتنئا

 دا ارااو قايسلا نمةموهفملاةزصخلل ممضل او. بسكر يغب هنا فرعأما , هد - وىلءافوص>قاغنالا ىءمو

 ليف لد جاق(رم هعلك ىف) لاكلالهأ ناىلاةراشا دحاولا,هريبعتوددعتملا ل هشنفاهسنخو ا هعون

 ادحأى رآالن كلو ريدك لعارو اهحتفأن يح ىيع تقال ىلا

 قاعتمرورغاوراحلاومهضارقناضرقني دم أ ىلع ىوتح ة دود رغةدتعةدم لكو رهدلا رصعلاو

 رصعرخآ ىفرخآ و مصع ف دحاو ىأ سنا د_حاولايدارملاو تةةتابهتاعتزوكو فرو أاندجوب
 ضعب ىفو رداناهرثك أوأ اهاكاهعامجان اىلانيةنثاوأّةدحاو هاوقب راشأو لئثالق مان ىف الرصعدعب
 امأ) ل : ءلا ىلع صاخلا فطع نم سدلو عسب: ا مزك صوصغن هزوهو(ن اوأو) خسنلا

 5 هلعىأ (ل-ءوأ)ةدشلاو شطب لاى عع هل-.ةوىوقلاوأ ءاضعالا ىف (ةوقوأ اجوأس سن نم

 هلوقل ةياغ(مرد_ةمظعي ىتح) ماكدوج و( ةحامسوأ ةعاجشوأ ل->وأ)ةيلقعلا وأ ة-يعرم هلا مولعلا

 عموهو لق هن ايح فس انل ا د_:عال_دما ماظعمري_صد ىت> عفارب ىأر كذا ىهغ_صولو فرش

 ىف (لا.ةمالاده_باببرطتو) هلوقبةد_يةموأ ف ركلاوول_هلا نمىلعأ ةمظعلاذاةياهدعبام

 هريسغ4ب دشن و هنأ هن 0-0 .ثااوهو لش« ع جلاثءالاودولا ىف متاحوهلاستد مهنا موهتايخ

 ل-قاكا فدا أءملاو مل“ للا محم مسا سدلوهياهبسثمهإ- سار [ف دهب تعي ملا ةمالاب رضودب

 2 هلكوهحو ٌصوةءاغىلع ديل سوس+اضرعم قهزاربانح اضن ؛ اال ب رطب نككغمااو

 ءديعسلاهث اذابب صتخاةد.ج

 هدعب أاميقركذت و ةل-ج

 ةديدعلا لوصفلا نم

 بانكلانم ةستقم

 ىذاقلا لاق) ةئسلاو

 اذك (ىل اعلا هجر

 تناكاذا) ةخ-سنىف
 لالحلاو لاكلالاص

 ىلهغلا ىف ىأ (هانركذام
 (اند_جوو) ىتباسلا
 ىئ :ءاروةخس-مقو

 انمد_ اولا! ائمداع

 ىأع ارلام 2 (فرشب

 اعيو ر ير ومد ري ساس

 ةغيسصب ةحاس و

 فيرشتلا نم لوهخملا
 ىو مظعيو مركي ىأ
 ىآ قرش قرغأ
 (اممةدحاون)رختفي وب

 اهمتارعل ف [قولوىأ

 اهنمىأ (ني-نئاوأ)
 هذهىأ(تقفت انا)

 ناة>س قو ةل_صالا

 (رصعلك قالا“ 2 ا

 تةفنان ق_لعتم

 كعب أوةهائمرصعا و

 3 و َْق ى-كدلا

 صو_ صم نامزناوالاو نا رهدلامصعلا ناف ماعىلع صاخ ف طء(ناوا و)ةداب زدخست قودعد- هنوف رمد هعلعل

 نماما)نوكينأن مول ديالو, فرشر ام م كل دب ف ها دحأ نمولخالتقم لك ناك اطل هفطعملا ىعادلاو عيب رلانامز 7

 ةدارالا طارتشالاهخم صخأ ةردقلاوةقاش لا عفأ هلو ازا هل محم .ةديىأ(ةوقو أ)ةرودصنسحىأ( لاجوأ) مسن ةعار

 مظع ىت») ةله اسموة#ءاسهوءاطعودوحىأ (ةحامسوأ ةءادوأ >وأ اعوأ) ةدار الا عمةوقلار أهظا. ندنكعمتلاو هذا | مق

 نمدوحألا ةيق(لاثمالادمسأب) نيعي وني: ىأل وهلا ةغيصب :(برعذ دل ااحرلا نيب هنا اش عفرب ىأ كذا هغصول ةياغ :(هردق

 هناوخا ىخسأوأ هنارقأ ع.جشأوأ هناوأد تعوأ هنامز نا سحوهوأ ن اورعشونأن مل دعأو متاح



 ىلا لهأ نم ىنالا يولقىفىأ( بومة! ىف) تاغصل | ند .ركذامبىأهفاصتسدسب ىأ(كلذب فصولابهل) دش ىأ(ررقثيو)
 اهرسكو هتزمه مكن (هرثأ)

 - رييسغتا فطع( ةمظع و)

 اهيدرفتب ةمركمىأامهحّتفب وةثلثاا نوكسواهحتقو م5

 ك0 اح
 لح رالا عاتيالريسلا ضرالا ىف ب مضل وه .ةلعتم ف المخ أبد هام ورخ [ىلعئش عاقي ا اصب رضلاو كلذىأ(وهو) ىنعملا ف

 مب (دنم) انمدحاولا

 روصعإذم ىنعع رسكتو ميم
 هنالاحاوىأ(لاوخ

 ةءااخروهد ءادمان م

 (ممد) ةيسطامةنمزأو

 ممر ىأ ميم حشفوءا ررمسكب
 )لا وب)هماظعةمر عج

 هؤاضءأ ةندفتمةياان ىأ
 ةلصاحةرباغملانهّوازجأو
 همهفام الخ أوس

 يفطءا هع ىكنلا

 مث رع صفح ىاك ناب
 اخ)ر كذاك رمالا ناكاذا

 نم ردك ميسظعب كذا

 هده لك هيقثتعمتجا

 ءدييخامأ (لاصلا

 لاكلاهج وىبعةديدعلا
 ثِر وبماهفساو هو

 لاح هد-هنم ابحعت

 ىلا) ةمضخم ىهواويسال

 ءاصحا ىأ(دع,ذخارالام

 قالادح ونال اصخ نم

 ءا.هصالا و ءايدنالا

 رالو) لاكلابابرأو
 هرصخال يأ (لاةمهنع

 مظد(لانءالو)لوق
 بسكب لدخالىأءايلا
 باستك انىأ (ةليحال 5

 | صيصختبالا)لايّتحابالو
 ىأ (لاعتبازهسببعلا
 هيفلاو لي ظتلا قيرطب

 هبردقب يش لك ىلعىلعت لا هتاذىف ناش |مظعلا

 ّ لاثمالا ةهباشم نعلاعتملاو نيةولذغإ تعن نعريمكل اوأ

 هلوقب هيلاراشأ[ك سوفنلا ىهريثادل لكلا برض ذخأ ه_:مو قراطملا عاةءالاهغوص م_هاردلا برضو
 :رثاملا ىهواه> ةقيوةثاثملا نوكسواهرسكوةزمحلا ضد (ةرثابولقلا فكل ذب ف صولاب هلر رقي و)
 (لاوخر وصءذنموهوةمظءعو) هريغنعرثاتساودرقنا واب. ف صوىتا|لاص# كل نمةمركملاو
 زنموه.لاثمالا برضوهردق ةمظعر وها ىلا ةيضامةنمزأءادتبا نمامبفوصوملا كلذ نا لاحت او ىأ
 م رع جمد وءارلا رسكب ( ممر ) هيقأم ىلع نمفالخ نامزلاب صتخوا>تلاهر رقاكمضلا ىلع ىزدم
 نايب وأدب رحتو ةدحاوةخفنك ديك انةيلاب عج(لاوب) هل اوعفةيلابلا نديلاءازحأو ماظل ىهو مهروأ
 رابتعاب و هام ىلع ممرلا لج ىف رسلو هدزله+والقديك الا ن مسي رقوهواهانعم نعل غخيدق هال همر
 وأ ةد-حاو ىناصتالاب هتوم دعب هردق مظعب د اولا نادا ر-1لانالدرةملا ف ةكنملو ىاك.:هندمءازحأ
 هللامرحدقو كلذ قو _ةامبهردق مظعنءنظلاافاهعوج تق رفتامألظ ءهروريسص ماهتمنيتنئا
 ناسكلا ضءب فتي أردقو مالسلاوةالصلامويلععايدنالا رئاسك ريق ىهامحأ و صرالا ىلع هدسح
 ريغت ىلءال ”الملل هور تاقثن ال ملسوهيباع ىلاعت هللا ىلص ىننلا نا لاق نم رفك قاوغلت+ا فلسلا
 ملسوهيلعيلاعتهللا ىلصهللالوسرنأ دلاخ ىلأ نب ليعمسأ نعت دح حارحلا نب عيكو نا ىوروهندب
 مووت ل_سوهيلع ىلا عت هللا ىل_صهنالو راغظأترمضخاوهرص+خىنثناوهنطدابر ىتح نقدي[ قوتنا

 رتتتلاا تتح تتناسب لل



 لر لشد وأ ١ ىلا ءيوهنا بس هنعورام+ًاوهاناىلا عن هللا ابنالرع#ا ىب عععأ ىنلا نمهنا ىلعءاند زمهاى هوان اس“ (ةوشااةليضفنم)

 ناهربلا م-اظءناشلا عسي در اال .ءالتلاوتالصل اهي ادينلا نافةعفرلا ععدوم) :|نمذوخ امهنا ىلعوأ هلادب| ىلءءانب واولا

 2 ا 3 3 3 00 70750522 ب15252ت5ب5252تب52ب525252525222222272-2-72272222223--0-0--

 صيصختللة_.-اصملاكالاىأ راكع وكي نأ لمت ل_قوءاشي نمههّللا ص ى-منورماب
 هناذ قربك امرع+ 5ك اىزارلا لاو 0 اظءلاريمك- !|و رائزهيؤواضعب / ةماس وضعي سسك 0

 ءأ اف دك لاع «لاوهلماسف .-ظعلا نودريبلك اا ىلاعت هّف-صو رثك اذافهريغهماظءّتسام مل امءلاو

 ةليطقنم) هاوقو ص قنا| كت اودع يجن عهنأش *ىلاعل اوهاوسام لك ىلع ىلع اعف فقول

 انعودروك د1 !لاغتقا مل كلل ل-.ةو هلءقركذي مىأدعذخارالام كوقىفا1نايب(ةلاسرلا وهدم

 طي_ٌصلاىلا نرقأ نوكم ةةءمتارع ثحابلا اهياعفقيلياتثكلا قروك ذ_هوهامدعلاهزوحال

 دعل صقأ صخادرب [هنار ماظاا ناك ناوى 9م .ةحاوىدسلا نم ممعاصيصختلاو م-ظعتلا ىلا ىداو

 قو ىسبتن |( رخلا نمسهاو ادع سانبالهناءلوقلا وص رص+ مال فاك_:لل عادالو تاكرتشملا

 4 دن هللأن اطيب نعدر امعارت | هل ند مالسلا دبع نب زعل ادنعتلاسرلا ن ملضفأ :وءلاىقارقلادعاوق

 اهتر مل ل لدضن هلال لن ةمالارةعلءيمدلا سرلاوهتاذب وهنقاعمي اع : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىلا عت هلي ىلص < ءاعةالصا!ناىؤرسلارهظاذ م وتلق 9 هليصقت قايسوةهج ولكلواهعمت :موعو

 نولصبي هلكت ؛الموهللانا) ىلاعت هللالاناذلوةقب رد هذ 'اهناذلاهةلعتل ىلا اقلب ةنورقمتدرو !سوهيلع

 اك انهاكردت_متلاسرلا ركذ سدلو كل :ىلوالا,تملءةو..لارابتعأبهيلعىل_ص اذا هنالالا ىنلا ىلع
 ىهورسكلاوعتعلانةوفصلان ملاعتفا ( افط_صالاوةحلاو هلل متع

 ىلا ةراشا اذهو ةلاوةبحغا ىلع مالاكلا تاي سو هيقاهعجو هت امحلوان 4 ايءامتجالاورأي الا

 ا ىبليعمسادإونمطصاوليعمسا مهاربادلو نمىقط_صامتلا نأ ”الاثءدحلاىئفدروام

 ىلا(« (ءارسالاو) مئاهينب ٠نمىلاغط- 0 رس :رةنموطصاواشار ةهنانك ىنبنم ىطصاو

 ىقمال_ كاومالصل هيلع ريح. وأ ىريك- !!ةنانآ وهنر( هب ةرلاو) هليصفت قايسو ىدقالا دح_ىلا

 0 لاقوهيرةي ربمزجانههنانمىلحلا هربا | هلاقامهيلعدربالفةيلصالا هنروص

 رضخأ |فرفرءآرىذلا ل .ةو ه يعل اعين انه ركذي وأرك ذامريغةب ورلايدارب نأ لامث>الءدنع تدشر مل
 لوقلاىلع (ىفدأوأن م--وةباقناكفىل د" :ةىفدمم)ىلاعت هلوغل( و :دلاو را او)ةنلا ىف قفالادس

 ىلاعتهليا نمهبرقلان مهددار لاناكنأأ 'اكيانرتاه سل (ومياع قايتمتا لس ا

 ِباقناكف) ىلاعت هلوقفل والاف حد- 1١ليدسىلءةاالا ف رك ذ د5 وهللا لعةهىلاو ناكملا ةلاح هال

 ردصم(ىجولاو)ريسغت فطءوهوأ انهن ارب اغتما امهف :(ىندم)ىلاعت هلوققىلا هاو( فدأ أوأن يسوق

 هيلعملاعت هللا ىلص هي من مالعاوهو الك ءأار ردص ءوديزملا لعغلا لامعتسالا قر كالاو جوأى .«2ىحو

 سلا اك !اءانقم لا اور ماهلاوأك إملاسراوأ مالاكب هريس غو عرش نمهديرباع ل-سو
 هلوىماظعلاةءاقشلا وأ سو هيلعىلاعت هللا ىلص هّتمأ قةعاع ُتااقاطمدار 1ا(ةليسولاوةعافشلاو)

 ةعجارملا هب ل_صوك وب رقد ودبل سوت اماهاصأ ةا.سولاو ىتاتستاعا 82 سوه ا ءىلاعت هبا ىلص

 امأ ىه(ةايضفلاو) حم تا اعام ههلجوةنحلا ىف ةلزنم ىهليقوةمايقلاموةعا اهشلا ىهل.ةوهرر

 لكذ ذاتالككاو ل: اضقلا نادل سم ملم اثوأ لو هياعىلاعت هللا ىلص هيةصاخة ليف

 هدا: نهى نوط .يالو) لاقو (املعيف هزبرلقو) ىلاعتلاواذلو:دايزللةلب اوةن داح ةءض

 مل_سو ه- ءلعىلاعت هللا ىلص ىذأل مدا ع هو )ا تاكا

 | هللاتاقص ىلع صقنا اوهداب ما هلا لوبةاهفرشىفةدايز كلذ ل_عجالا-#ق 2 .نأ|

 هنوك ىهو( ةلاسرلاو 9

 نيبوىلاعت هللا نيبةطساو
 ُن مضخأ ةلاترلا وهدان

 ولولا نافاونلا
 ماكحالا غيليثيروماملا
 هيلا حوأىذلاوهىنلاو

 المأ غيل.ةلايمأءاو_ت
 ىأءائامضب(ةلاو)
 تول اهلل
 اة ند صاستالا
 نقتل نلعت تح درا

 ىهوأ( ةبغاو )لاهطل ادتو

 بلقلا ناغش شن هدوم

 داؤقلا اديوسىلا لد:و

 ىأ ) ءاقط_صالاو (

 ة-.:احورلا صئاصلاب

 ىل اع هل وقلةينامسكاو

 ةكثالالا نم قطصن هللا

 ارمسالاو) سانل انموالسر

 ) ورااو)ءامسلاىلاىأ

 رمدمل اب ىلاعت هللا ةد ور ىأ

 نممتيو وروأةريصملاوأ
 ثد ل ىربكلا هيرتانآ

 افر-ةرىأرىراخبلا

 لكل 2:21 ىرضخأ

 مل-مشيدح .و ىذالا

 هيرودق ليريجىأر

 عمو حان امس هل

 تالامث>الاهذهدوحو

 امدرب الديورلا ةرامغو

 فلان انمىلحا هلاق
 هيلعملا هدنع حرت
 الوىأر ماللاونالصلا

 ةلاوأ لعامل وانه مرو ةلانهدد ةلاق لك اك تزين 1ع

 4 :اكهررق ىأ(ودلاوبرقل دا 0 ا:هددرتلاعب , لق هنأ ىلع ص ةان و :اذهئابمزج5 ء| هدو كلذ ايساك ىأرام

 العلا ىلعأ ىهوذن 4 | ىف هلزمم ىهو 0 اهسولاو و ىمظعلا ىأ (ةعاعشلاو) ىلعالا ناكملا كلذف ىأ .(ىحولاو ةعئروندو

 هءقنما نسح نمةوصأل 82-5 / اوةماعلا ىلعةت رااةدابز أ 06 صغلاو)

5 



 قثانع ؛ل-ءأوه5-غ:أاوكزتالو ىلاعت هل اوقب هسعن ىلعءانثلا نوةزيغ عن هو هتشن ىلعفللا تأ اذإو
 ابعمو 8 ظيفحىفا مالى اوهالصلا هلع فسوي لوك هذ امابق“ اولان يمال اهتم لاحم هذم ىتدساو

 ملاذا سدسنلاولاعلا اهنمو بلاغ نب ثدلانأ سنام 5 -!|قرفمانأ+-_هح وهلا مرك ىلع لوقك ةعاجشلا

 ةصخخلا ةلزنملا ىهوسبنأ 1101 ررل ناو(« ديقرل ةدودلاوؤ اضخم مىرتنا فرعي

 ةعافشلل 2 16 لاه تال هيفموقي ماةموه(دومام |ااو)ةيلاعلا ةعوفرملا ةعيفرل ودهن

 اهرباغموهتابيلعىوتحا ناوةعاق_كللرباغمهناك كالو نورخ الاون ولوالا همقدهدمح مق ىمظعلا

 1 مودم كون ءورانلا نمةفئاطجبارخالةءاذشلا هناءلوقلا ن مىلوأاذهواهمدقتل

 لاقو ل : ربيج ن ميرقأن وك 0 ود اء اول مسو هيلعىلاعب هللا لص ى طعن ثيح -وهونيموهفملارب اء

 ا ا ضر نب دعك ن ءومقوم ان ا را 2 كاهناناهرملا

 ١ ىكوساكمف لد ىلعىمأو انآ وك انةمام: ةلامو سان |١ ثعسلاق ديل للامم هنا لص هلا لوسر

 هلاناك مد_ةنام ىف ا:.الاذهو متاحوبأ» !وردودمحلا ماقملا كلذ خلوق أن أملا ءاشام لوقاف» ارضخةهلح ىلر

 ةراشالاو هلمقالةكد اوه كاك لذو 00 ءو رياغ" !ازودمقهرخآ ىلا لوةاف هلوقل ىريطلا

 /ناوماقللةرا ثالاوأ رك ذام ماقف ىأ ف اضمريد_:ةجاحالو كلذ نب:ناوءىلاعت هلوةكهعومجملا

 ىدردو«سمنب ا!نعرك ذناهربلان نام ةرخ . رخاغلاة لا كلت هسابلاو هماقملوبقل ةدابز :هيقوهرك ذ دىقمسلا

 ءاولةغص نعمل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاس هن ءهّللا ىذر مالس هللا دمع نا هنعىلاعتهللا

 هلبإ رضخ هدرمز نمه جز وءاض ب ةضو نمهمدضقو ءارجهن وقانن ءةنسةثامتسو فلآ هلوطلاقفد#ا

 ىأ (ةعيفرلاةجردلاو)

 0 ةنحلاىق

 [شالا كلوا ةمايقلا

 ُتد 0 (دومحما ماقلاو)

 انما اهللا ثعس ؛ متاح ىنأ

 انانوك انذ_مايعل موك

 ىوسكيف لد : ىلع ىتمأو

 كان ا د
 كلذ لوقأ 0

 0 : قدك

 هىوكرىأ (قاريلاو)
 ىلا مارا دجسملا نم
 جارعملاو) ىصقالاد جملا

 ءامسلاىلا ةرحصلا نم

 اني ردو نال
 ىلعالا ماقملا نمه-ةوق

 نهمس هلوأ رسب وهو

 5 ضرالاىلا ءامسلانمروت

 ع ذعضتهيف
 تيللاهيلا دعىذلاوهو

 هرك ذا لد هرضد

 هللا مسد لوالار طسأ ثالث هماعبروةكما.ندلا طسوةءاؤذو برغا|.ةءاوذو قر ملة اَوُذ تئاوذةثالث

 فل ةريسمر طس لك لوطهلنال وسرد« هلاالا هلاذل تلاع ا !اوزمااعلابرهلل د 1ىفاثلاو || محرلانجرلا

 لامر هنلا درر سام عنب أن ءىرتطللةرشعلا ل" قزاز: دنا مارا قود ناب تاع اقماع

 ضرالاو:! با نر امةقش لك قعشث الا هللا فردها ءاول نع لمس !سو هيلع ىلاعت هللا ىلصدنأ| مع

 لوسردجتهللاالا هلاال بوتكمةسيناثل |ىلعواتاكلا ةدتاف مح را نجحرلاهللا مس بوتكم ىلوالا ىلع
 هللا 2 را 11 12 نيرون اوذ نادتع فوراغلا رع ىردصا ارك وبأ ب ودكم ةالاثاا لعوهللا

 بنك اا قاله تةفاولوأ هد اةتعاصولخر اهظادن ءىلاعتهّيبا ىذر مالسنبا قددصتو مهمعىلاعت

 قحاصة قى اا هل : ورااةعصا|ءدهىلعانتا امس>هيوك نأ مر اكل ةارمسا ىو ربح هنالمد: عديم الا

 دابا سو هيلعملاعتهّلا لص ءدارف هت :اهيدارأ ىد هل اول سوه ءاعىلا ع١ هللا ىبص هآوق لا 2 :ةياملا

 ءاولهيوساهحوو ىد متناةرهشلاعضومءاوالا عض برعلاو و ىئالكا سور ل غر هترهشو ةيانقل او

 01 ”لالا هذما> ءهعقر نيح هللا د+هياو هأ هل ندماح سان لا عيجم رقهعبمي هناوأهيلعدجلا هيا درهما

 مهاوهو جورعلان هلاعفمدعصملا حتت مد لق ىملا مسك ( حج :ارعملاو) هيلع مالك اا مدقت( قاب ملاو) هن

0 

 كلا احا رعمىأرهناد» اورذو ءامسلا ىلا حا رعأا ىلع سر 1 !عىلاعت هللا بصهحورعدارا اول 1 لوأف قاربلابقاعسام

 3 ا هنورلعلا جارعملاح احصلا ودب اورلاشإت ا رعشاو راتسعالا 0 00 اندىدغب امراثكلا

 د | رااوأ كس الما يفدع_صترونن مهنا ىلا عنها هجر فاسملا !|لاوو لبق (كهمق دهدالو جار ءملا تاتطالا نع

 ضعءبقرسقهبو جورعلا ىلع قاطب دقوا يلع رعىتلاةب ونعملاوأتاوم_كاكة د روصلا تاحردلا

 رغىفثاثموأ- رقك حج رعقة-ةلخ ناك !ذافقددااحار 0 ا ا

 2 علا فئاطل نم ىس#تناجج رعلان بج رعأ و هوةقللا |

 هلحأ نمناصغالاداوعأت لقو هب هلدز اقم هديباصعلاتماق
 ممم بسلا

 حجرعن



 مش دك ة فاك ناكل ا وأ ن او سثنالاوأ ب رغلاومجغلا ىأدوسالاو رجالاىلا تعب ثد 34 (دوسألاو رجالا ىلا ثعبلاو)

 ىأ(ممالاد 5 ءايدنال |نيب :داهشلاو)ء ءامسلاب ىرخ أو ةر ان ةرخصل ا دنع سدقملا تدم .:ىأ(ءامنالا,ةالصلاو)ةفاك ىق جالا ىلا تشع

 لد رذفنالوةمايقل مول :مدآدإو هدرسانأث يدك (م دآراوةدامس 00 . الاس انلا ىلءءادهشاووكتىل ا هاوقدنعر ماك ةمامقل موي

 داماللاوةال_صلاهماع هلوقب او نأ هيلاراشملا ىأ(دهتاءا او) رد الو نرخ" الاوتراوالاديسانا ثر د لاعلا لن

 اموقروأامنكلوهفكيدوعلا سرغو ه: امسلاىلا ضرالا نمهبج رسسعف
 ماكلاو لا لوما ءباهمزال نم حاقأامو 00 ءلالاباذءااوهاصعلا لج ىنرمعلو

 دحسمل]ةلكم ع نار ىلص هريس نعةرابعءارسالا ىطايمدلا ظفاحلا لاق (هي 59
 لمشب امىلءامهمملك قاطب وءام.سل | ىلا حاورالاهيفدعصتر 00 جار ءللاو ىدقالا

 مدقت كرك ذا لسوهيلعىلاعتهثلا لص هتلاسر موعىأ( رجالاودوسالا ىلاثعبلاو) ماكرخ"الا
 صضايبلا م>علا ىلعو ةرمسلاب رسعلا ناولأ ىلع دلال نالمهري_غرجالاو نملاوأ ب رعلادوسالاو

 ىرسأ ن يح ىصقالا دد سمان مهم ماجا نيح مه هتماما ىأ ماللاوةالصلا مهيلع(ع اينالانةالصلاو)

 نسحأ ناكد اعارولو رك ذامنمب سسرتلا ىلا عت هللا هجر فنصملا عاربلو 954 يل عىلاعت هللا لص هن

 هدايسو) ماك اديهشمكي ءاعلوسرلا نوكيو كاك هلوقىفأك ةمايتلا موي( ممالاوءايدنالا نيب ةدا هشلاو)

 ماكهنلا ىلع خلا مرك أهنال عيمعلا ثيدحلا فتدثاك هدلوو مدآو ىلا عم # هيدايسىأ (م دادلو

 ىناسملتلا هلاقعيبرتلا| ميقطرخشا :الوةيارلان مريك أ اا فا ءاوأو :(

 مركلانآر ا اريذنوا ريشي هنوك ىأاح وأ ريسكا ,(ةراذنلاو هراشدلاو) ةمالعلا امهعمجو

 ةيقولالارا رمأو ىجولا ىلع( (ةنامالاو) هل هىأةث املا عنقي( متةعاطلاو س رعلا ىذ دن ءةناكس ماو)

 سه: ىف هاةنن اناهنا عمر اك هل اهلعج نملوق ىلعةب الامم ,لوسر لول هنا ىلاسعت هلوق ىف ةروك ملا
 بصنلا (نيلاعلة+ .رو) قاخالايداههنوكوأ عتفلا ةروسلوأ ف ةروكذملا (ةيادهلاو)رخأةلدايرمالا
 و 2 0 مدقت اكن ماعالةجرالا كاناسرأ اموىلاعت هلوقل ر# ا. ىوروردةمنوكب

 لاتع هلوقل ه.يطربام لك ىذرلاو لوو سم لكو لوما ملاوهواواو لد: وهرمغانو وكسونيسلام 2

 لوسلاو ىضرلاة الاقدرو ىذلاول-.ةىذرلان تاسعا رةلنسلاو يرتكب كسي ف سلو

 1 : وىردصىلح رشابر هاوشب هااسام ىأ ىسوما, كلوثس تدتو أدق ىلاعت هلوةقى» هومو>قدرو

 دقفىضرلاهءامىطعأن منال ىذرلا ىطعأ سو هيل عىلاعت هللا ىل_صهنا كشالو ىفا 21 !لاةىرمأىل
 ا ىءهوم ق> امغالا اذ_مهمق مدرع .1ناوالوسموالوماملانوالوس ىطعأ كفل اامأد ى امعأ

 قفا ا طعأ مل_سوهياعىلاعت هلال صهناذارانادحر ىلا لاك

 ةحاحال اغا: هذهومأ: ءعوهامكلذريغىلا لردص كلان رمش .وأرمس رمسعل |عمّنا هلىلاعت هلوقل

 هلوقاهّللا عامن ىأ (لوقلا عامسو) هيلع مالكا مدسق:( رثوكلاو) حارشلا هلت غتايملا ذلوايلا
 طعن لسو كلعمس لق هلوقب لد وطلاةءافثش || ثيدحىدراولا هاومق ومل_سوهياعىلا_عت هللا ىل_ص

 مسوهيلعىلاعتهنلاىلص ىنلا عامتساوأ هيحوع لمعلا عامسو نأ رغلالوةلاءدارب نألامتحاو

 مدقت امهنلا كلر هعمل ىلاعت هلوقىقروك ذملا( رخانو مدقتاعوفعل اوةمعنلا ماعاوإ) دمْعب ليقاكهّللا لول

 ىلاعت هلوقى رركاللا (رك ذلاعقرو رزولا عضظوو ردضلاحرمشو) مد: رخافامو كءنذنم

 مونى او تحت هنود نمو
 ءاولىديب هلوقوةمايقلا

 قوةما هلامود-#لا

 ىلصهناهريضنلا ضايرلا

 هل ملسوهيلعمللا

 نيب امىوةشث الت هلاقف

 ىلع ضرالاو ءامسلا

 9 مس بوةكمىلوالا
 ةكئافو مسحرلا نجرلا

 ةسيناثااىلعو ناثك !|

 لوسرد_«هّللاالا هلاال

 ركب ونأ ةثلاثل اىلعوهللا

 قوراغلا رع قيدصلا
 ىلع رونلاوذنامثع

 ةراشلاو) ىذنرم ا

 امفوأ رسكب (ةراذنلاو
 كانلسرأانا ىلاعت هلوقل

 ارذنوارشمواد_هاش

 ىذ دنع ةناكمللاو)
 ءةءاطلاو شرعلا

 اعاطم هنوك ىأ (ةنامالاو

 هناىلاعت هلوقلائيمأ

 ىذم رك لوسرلول
 نيكمشرعلا ىذدنعةو#

 لوقىلع نيمأمث عاطم

 ا(

 ىلاعت هلوقلهرصأ هلاىأ

 اميقتسماطار طل دعو

 هناحبس ه]وقل ةيدعاملاو

 ىلاعت هلوقل (ىذرلا“ ءاط عا 0 لا ا ىلاعت هلوتل( نيلاعلإ روز هدام العا رصمىلاىد#تاكن اوىلاعت و

 الو ىمومأب كلوش تدنوأ ىلاعت هل ه]ودهنمو لولا ع :هعلدمب ؛وهرمحلا نوكسونيسلا مضي ذب( لاؤسلاو) ىضرتخل را طعي فوسأو

 (ةمعنلا ماما و) عفت عفشاو عمس لةوةعاقش |!ثيدحل(لوقلا عامسو)رمدتو( رثوكلاو) قحأ هبوهفىتأ *|لضف ا ةناكش

 حرشو) رخاناموك نذ نممدقتامهلبا رغخيل كلىلا## هلوقل رخاناموةخسن ىفو( رخاتومدقتاسعوفعلاو) كيلعهةمعن مني وىلاعت هلوقل

 لرك ذكلانعفرو كلرهظ ضةنأىذلا كرزوٌك نءانعضوو كردصلللح رشن ملأ ىلاعت هلوقا ( رك ذلاعرو رزولا عضووردصلا



 ' هلونل(هكئاللا)ةوقتلاىأ (ديياتلاو)ةنيناماءلا ىهو(ةنيكسلا لوزتوإازيز_ءارصنهللا كلرمدنب وىلاعتهلوقل (رصنلازعو)
 ظ اهنلأن وعبسلزنالا علا هر نماملاةوسعك نعوبا زحالاو نينحوردب موههنك الع ىأ اهورت دوحه دب اوهيلعهةنيكسهللالرناؤ

 مهلثمطيهواوجرعاوسمأ اذا ى> مل-_بوهياعملاعتهللا لص بنل | ىلع نول هي ومهتحنجابن ورضي ريقل اباوع ىتحةكثالملا نه

 هوكاىمر ادلا ع. ىنوهبعش ىف ىويملاهاور ةكئالملا نماهغل أن يعبس ىف جرخ ضرالا مر. تعشنا اذاىت-كلذ لئماوع:صق

 ِ ب بسسس سس صصسسسسسسس مم( ملا و ناكل |ءات,اوإ 1 دان كنا 151755211:017 772 1/771 15 < ت1 7501772527023 زر قتل 1523235773227 12732707 دقن: راطققق ةة مفك
 ةنيكسلالو زثو) ارب زعارصن هللا كرمصني وىلاعت هاوقى ماك (رصنلاةزعو)لا كردص كلحرشن لأ هللالزناو ىلاعت هول

 ةكثالملا ىعب اهورتل دونك هدب اوهيلءهتنيكسملا لزناؤىلاعت هلوةىلاةراشأ(ةك؛الملاديب اكل و ةمكحلاونىاتكلاكملع

 هب الاوذه ىوقالان ا ىلءاوةفتانآرقلا ماكح ا فىرعلا نب لاو رمايكر دب مال اوةالصلا مييلع نآرعل اوىفاثااعبسلاو)

 ىلاعت هلوقل ) مظعا |

 فاما نماع سانتا 1آدقل و9

 ةيكرتو) مانعلانآرقلاو
 ةمامقل | مم ول هتمأىأ(ة هالا

 هيفام مدت دقو لوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلءال هنعىلاعت هللا ىدر ركب ىنأىلعدت ءاهيقريمضلان

 وهو هيلا نونكستامىأ كبر نمةنيكسىلاعت هلوةريسفتىف ليز لاراونأ ىو ةجرلاةنيكسلادارملاو

 - مأقملا اذ_4مئالمري- غوهورصخل !لص>واودت ثدت اذاقهنوعش مهو ود_ءلاوحت تواثاا ف زيف

 لد 15 توكل نس ليغ ةرونكملا فاكلا|قيغختو نيسملا عتفباجسا عدو ةيركدلا ىأ ميكر بوىلاعت هلوقل

 تايثلاو نمالااهنارهظالاو هنعبوغرعلوق فاكل ادي دش: ونيل ارسك نم ىناغاصل هاك اموهريغو ني كاست زل اوه اذا

 خسيلبتل | مهثأت درك: أ

 (هللاىلا ءاعدلا و)ءاننالاو

 رف نمامرابحالا ب عك نعوةروقتلاديباتلاو مالا مييلعةكالمادارملا ليقو راقولاوأ ةجرلاوأ
 هياعىلاعن هللا ىل_ص يبل | ىلع نوصي ومهتح:جا,نوررضب ةكثالملا ماهل أنوع مسلرْني والا علط»

يسجرخ ضرالات ةشنا اذا ىت> مهل هنوءنصيقمهلمم طيهواوجرعاو مآ اذا ىتحملسو ىلا ايعادو ىلاعت هلوقل
 افلأنوع

 ةوبنلاةمك-4اونآرقلاباتكملا (ةمكحلاوراتكلاءاتءاو) هبعثىف قويبلا اور ةكئالملا نم هللا ةلصو) هنذانهتلا

 (ةمالا ةيكزتو)اميفمالكلا مدسقت (مظلانآرقلاو ناسا عبسلاو) رمامىلع عفانلا ٍل-هلادأأ هتكئالموىأ(ةكئالللاو

ةرهاظ لو هيل ءىل عت هللا ىل_ص هلة ليضةهيفو مييكزيو هتانآم_بهيلعاولة.ىلاعت هلوقا هللانا ىلاعت هلوقل هيلع
 ءاعدلاو) 

 اري-ةماحارسو هنذابمللا ىلا ايعادو هلوقوةره_صي ىلعهللا ىلا اوعدا ل يسهذهلقولاعت هللا لاق (هللاىلا || 4 نولصر هتكئالمو

 ا ااا انوا هع عقلا ىلا هد نمالوف ننسحآ نموا تعت هلوقاماو مدقتأك || سسانلا نيب ؟للو) ىننلا

 ةماعأاعىأ (هللادا رأاع

 همهاو ه«وكح نس ةهللا

 كيااانازنأاناىلاعت هلوقل

 ناذالاو ةيكم اها, لك_ثساو ناذالا ف تلزنةب"الاهذهنا اهمعىلاعت هللا ىذرةشثاعنعو مل-سو
 نادارم ان اب باوحلاوهنعىلاعت هللا ىذرهصوصخ ل الب كلذيدارملا ليقاما ذك و ةنيدملاب عرشأسما
 ثيداحالاو ةي الا ىف ملسوهيلعهّللا لصهيلع(ةك.ثالااوهّنناةالصو) هرهاظ هارأب أ بق لخادناذالا

 سانلا نيبكحتل قاب باتكسلاكيل !انلزنألناىلاعت هلوقل(هللادا رأامبسانلا نيب ك-لاو) ةرن "الا نيك بلا
 ىلافيلاك:لا لة ىأ(رصالا عضوو) هي رطارأىذلاداهتجالاو ىحولابهفر_عىأهللا ٌكارأ أع أ ءلارأ ام ساتكلا
 ةراعتسا ه-.قو قذعلا ف لغلام .ةزأمفةمزاللا قنا وملاىأ(مهمءلالغالا وةَقب اسلاممالا ف تناك 1 0 0
 ددش ام مميمخَدب ىأم بل ءتذاكىتا|لالغالاومهرصا مهنععضب وىلاعت هلوقىف ىلعورأ لاو ةخرضم م

 ءاضعالا عطةوأوغعوأ ةيدنود.لئاقلا لّثقك ههدهعلا ميلعذ أو ل_ئارسا ىنب ىلعةي رولا ىف ضءاكللاو لقتل دهعلا
 م.الاو ماك(همسابم.ةلاو) مهو هلوأهةمالمهمءريم ضو بايثلا نمتاساجتلا لم عطقو ةثطاخلا ا رمل نس لمعلا
 ملسوهيل ءىلاعتهّنلا لص همساداربا ىأ مل اووف لم ثدخ ملسو هياعىلاعت هللا ىل_صهيلعىناطأام :تارظت كو ةعلا

 ىقإ_سوهياعىلاعتهللاىل_صهئاعدىأ (ةئوعدةءاجاو) هانععوهامامسقلانادربالف سسقلا ىف 5 7 5 لالغالاو (
 ارحح ف رعال ىف ثيدحلا ىفدرواكراجحالاواصحماو ءاعطلاك(تادالا ماكتو) ىصخخال عضاوم| نع يأ( مع ةقاشلأ

 7 د 1 الك[ طم ااا د 30107111 فال فما قال |
 كم قذعلا ىف عضوباموهو لغ عج ىهو مهما ءتناك ىتل| لالغالاو مهرصأ مهنععضي وهلوةلهتمأ
 نو معن مر كسل مهنا كرمعلىلاعت هلوقل هرمعب فلحلا ىأ (همسابمسقلاو) لالغالا,لاعالا قاش +, ممهامزالن اك امدبش
 ماك ةو) مويلا دعب دمعت نلةةراصعلا هذه كل متنا م هللا ىنتد عوام زكا مهالا لاقذار دبك ةريثك نطاو هيف ىأ ( هتوعدةداحأو)
 >4 فاوز رادج فزوكرملارح#لا ليقودوسالا ر >4 اوه لة ىلع مل-س ناكةكعا رح>ف رعالىفا ىراخبلا ثيدحم(تادالإ



 ثيدحو مج !!باودلاهذه مك رادأ مرا ثيدحلا «:هومالاكلا ىلعر دةبالامناوتحلا نموهو مجعأ عجن وكسفمضب (مجعلاوز
 ١ ا كاوا 1 را 1111 ا كرك كك دخل

 | هيلعذلاعت هللا ضةلجالو.دتغاهملكت داره اون +لدقودوسالا رجحت اوه للف لكل ناك ةل | ١
 حيدست ىف لخادوه من ىفاح:لا هنت هديىف ماعطل ا حسيدست هيف ل خديال هنا مه-ضعب لوقدرتالف لسو
 لاقناويح سدلامه.دارملاونابوذلا د_ضدو#ا نمداجع_جتاداا وكلذقايسوه.هبمشلاصحلا

 حاف عمس ل ىلاةروك ذ!!ءامسالاوءاملعلاحالط_صاهنا ليقو 1 دملاو ىدوحلا حيسامابقو 4 :

 ليلةلاذاشلا ىف الاالفريسكت عج عجاماماوتاناويحك ءاّتلاو فلالباهعجزو برعلا نمريسكست
 مجعلا ماكو ىأ (مجعلاو) هفالذ حرص ةردلا ىف ىرب رحلا مالكو س دم هنا هرهاظوىفاجتلا هلاقأك ||

 هناشن هس ىذلا,ناويملا ههدارملاوةباردوةياور محو نيعلا حممد سلو محلا نوكسونيعلا مضي
 هيلعيلاعت هللا ىلص هتازحعءىف ل_صخملار اىناو لاو بضااوىظلا طن نمدروام ههدارأو قطنلا
 منيكراذا ثيدحا هنموءامحع عجن السر نبا لاو ىنمشلا ةيشاحو ممل ىقاكمجعأعجوهولسوأ

 لكددع.درو ىطويسالاهرصتةوةداهنلا قوررئاحامهالكورابجءامجعلاح رحومجعلاباودلا هذه
 ادب رعناكَن اود هجعهناسل ىف نم ىلع ىناطا مدعالا ىفا دل | لوقف ةميوبوأ ىدآى أ ىمجعأو حيصف |
 حل_بمربغف ضا ارت-ءالادا ارأآناةقطانل | 7 ءتانا ويح لا ن«مالك ه:محصا الن «ىلع .وانهدا رعسدأو 1
 وهما قطنل ا هامسا ذهىئالق<مايأتك سانلا ضءب عجو حي ريغ ررعلا فالك هلمهضعيريسفتو |

 تاوصأو مالكهن|لئاتنذاذ_هىف رظنلا لهأىض ام خا ىزراملل ناعالا ىرع وا ررحممرأ ملف هتعلاط
 داحيا ىلا ن ورخ 1بهذوىنالقابلاو ىرعئالاسهذ موهوريبعترب غنماهءمستودا ا ىف هللااهقلك |
 3 ومنوديصق فى :روصنللوهدعب مالكلا| متالوأ اهيقةايحما 1

 اةطنولضغدا#لانا د تسرخدةءاحصفلا نسل اب
 دارملاو رهاظلا بسحب قوما! وه.1 هللا لص هئايحا ىأ (قوملا:ايحأوالصفم هيف مالكلا أ .سو ا
 قايسامكلذري- غو ل_سوهيل عملاء هنا ىل_ه هل ه.ورأءايحا ىفدرواك توهعج هلق ا

 اطهيلع نعم” كنا ةراج ارم لو هيلعىلاعت هللا ىلصهنادرو اك باص ارح اوهو مصأ عج رح لاك | داما نماهوحنو مصل ةراحلا إ_سوهيلعىلاتهّنلا لص هيدسءللا عامسا ىأ (مصلاعامسأو) |
 ىمعلاىد#وأمصلاعمستن انأىلاعت هاوقىن!اذالازهو ىفاحتل اهركذامزاربلا د ءهيرتةسامدحتملا|
 نمدحأ إ_بوهيلعىلاعتهّللا ىلص هنا يح ىف نكي لىلاعت هللا ه ررج> نيظفاحلا لاق( ة-ئاق) فورعملا | ممصلا هيدارملا سلو مهساوحن معقم :مريغمهتوكلرافكللر اعّم_بمهنافنييم ]الض ىف ن اكن مو

 همدرعأ وأ مهن خام هنال سوه اعىلاعت هللا ىل_ص هتامارك ن ما ذهو مد مهنعىلاعتهللا ىذر ةءاحصلا ||
 قايساك اهندب نمهثود_حىأ(هعباصأ نب نمءاملاعبنو) ىمعلا فالخةلوه_س هنم عنيممصلاو |

 ليذلاتاءطةمنماذهىفهتلقامورعشع ىهف عوبريك عوبصأو ءابلا ثيلشن |
 راثذلا عباصأ نم ىرحام 2 ىلونلا عباصأ لل قال

 راسك: اري-غباةئار ادثاز د: سايق رعب ىرح بذ_ءوهو :

 هلوهوري ْكوأ سو هيل عىل اعت هللا ىل-صهيحسب هلهلاريثك-ت ىأ هريغو ماعطلا نم(ليلقلاريثك_و) أ

 بك ىفةيورملااممءىلاءتهللا ىذرةحاطو ربا: .صقىفائكلاثم لا مذوهو:داعلاورهاظلا بحت
 ءاعو لك هدم ىلم ىت>ردأكف همك لرب واعدو ل_لةلادازلا مج سو هيلع مل اعت هللا ىلصرمأ + ثيدحلا :

 ناهنعىلاع' هللا ىذر س:أىوراك ملوهيلع ىلاعت هللا ىل_ ده عدد ءلحال (رمقل !قفاعشن أوز مهعم :
 قرطولو ةقلق تقبوةتاةتدهذهناىورو زيك ىورو نتا رمسقلا ى_كناؤكالذهتلاسا ثيرق ||
 نعنآر لل جارنا هنالمري_غوفاشكلاىفاي ةمايقلا موق نيس هنا ةي؟ الا ىفاممدارملا سدلو ةحدتت |!

 (لاغش 41 )

 ملكوى ارابجء أ مجعلا
 بضلا قطنك مثالا
 هراجو لمتاو ىظلاو
 مالسلاو ةالصلاهيلع
 ديرب ىمسا هللاو ىذلا

 هللاق نيحباهشنا

 (قوملاءايحاو) روشعي
 ةيسح اوةب وذعملاىأ
 ىلاعت هّنلاىبص هنا دروأ 1
 نمل-ةقالا!-وهيلع

 ضعبري_بءبتافئازغ
 ىت>ءايحاف هن ااعدهءاخصأ

 تام مث ةنيدااىلاهيكر

 تنبلاهصقىف ىوراكو
 ىف اهونأ اهحرط ىلا

 عامساو)َتناخ ىداولا
 هللا ىلص هرمأاك (مصلا

 ةراجلا !-وهياعملاعت

 هتجاحءاضتا نعمتك نا

 اماكر نرص ىت>ندقاعتف

 عينو) حرمتل اى امىل-ع

 ال (هعباصأن يب نمءاملا
 رباح ن-ع ىراخبلا ىف
 نيب نمعمشءأملاتدأرق

 (ليلقلا .ثكتو) هعباصأ
 ةصقىف سنأىثيدح

 ىراخملا قدا زوةحاطىأ ١ ةزهفلا ثيل هدئاوفىف ىلا«ت هللا هعحر كلام نبا اهمظن تاغارش عفو عمصأ عج عباصالا وهزاس

 ئهسنمىقباميمأ هناف
 هلريو اعدقه_:م ليلقي

 لك او'المىك>رثكف هيف
 فاقثتإ و مهعمءأعو

 هلاس قمن لاك رمستلا

 ي-كناف ةيآ شيرق
 سايعنبا ندعو نيثرع
 امهنء ىلاعتهللا ىذر
 تءهذن_2ةا3قاقنا

 ردقلا ىقاق هياعءار تءأردوعسم نبا نعوةقاذتيقبوةقلف



 الليالاةيك فديزوأءارسالاةل ل ثققواها نمىفاسملتلاركذامامأوءارسالا ممم ةحيبصو قدن ا قىا(سمشلادرو)

 طسد ن-هوهلب حصن
 قريغنريسغ نم نامزلا)

 تاوذلا ىأ (نايعالا
 ةشاكع ثيدحةتباثلا
 ىلا تهب ىبص هعم ناك

 اصعردب مو وعيا
 | راصاقمسدديب تت راصق

 نوكس(بعرلابرصتلاو

 فوذلابىأمضيونبعلا
 قىفذتو ىلاعت هلو_هل

 ثيدحلو بءرلا مهبولق

 )| |عالطالاو) تعرلابترصن
 هعالط اىأ(بيغل اىله

 تاسغملا صعد ىلع

 لاحدلا جورت شيد

 ام-هريسغو ةبادلاو

 ءاطلاديدُدُشب عالطالاف

 عالطالا عواطموهو

 هللا نال فيقختلاب

 هعلط أىذلاوهلجوزع
 انه نوكي نا نكميو
 ريدةالاو فيقختااب

 لوقاماوهابا هللا عالطأ

 دد-ثالو ىناسملتلا

 ن-ءهلفغف ىنعلاداسغل

 لظو) ىنبملا كيقعت
 ) ىدخحملا عيدست ومامغلا

 ما ركلا هسنكقىأ

 ثيداحال(مال”الاءارباو)

 مالءالا اهاور اه

 هلاومالا عمجمال "ناو
 (سانلا نمةمصعلاو) |]

 ٌكمصعتي هبا وىلاعت هلوقل

 9-يب-0بتب079!تلتتُتُككهك_ 272تتللل222322-- ىأ (ىلا) سانلانم

الم )ىلا ةيبملا لئاضفلا هده ةيبتنم
 هلمشدالىزءاغل امسكب ( لفتت هيود

 هدارفاةرثك-| هعمدت مهم عماح

/ 

اكهيكمالكلا طس قامسو مسو هيل عىلاعت هللا لص هنازدعم مظءأ و هام دريبعتل لزتو ةرهاظ
 ١ هلقىذل

 هللا مرك ىلعةال_صاوعا رسالا ةحيبصو قدنملا رفح ىف !سوءيا عىل اعتدلا ىلص هيلع (سمشلادرو)

 هلع اعتهّننا ىل_صهةيدص:لءارسالا هل مل تغقواما ىفاسملتلا ىئثاوح ىفوهليصفت قايسوههحو

 موق همايأل وطالاحدلامانأ ف ف ةتسورصعلا ىل-د ىحبورغلادعب ههجوهللامركىلعاتدرو ملسو

سحثأ ا|تقق و ىح احد موجنل ا مع نأكل يقةعج و ره سوة سك
 لطمق مال ١ وةالصلاة يلع عش ودل 

 ىلاعت هللادجر لئاةلاراشأ|ذهملاوههد وهلا مرك ىلعةضق,هيقان لطب وهضعب

 عاطمرذحا بناح نمامل سمشب « مغار ليللاو سدشلا|ذياعتدرو

 عشوت بك رلاق ناك مأ انبتلأ ب متانمال>أأىردأام هللاوف

 ةشاكعاصعك هريثك ةروهثمناعهنيب ةكرتشم هو هسفنوئذلا تاذ ىهو نمع +(نا.عالا لقو)

تدوو امراص اميستراصفمديد مل-و هيلعىلاعت هللا ىلصا وأنت ثيحردي موههنعىلاعتهنلأ د
 ام

 هنيعسا: لوي هراكن ابدتعن /ناود ركش نمو عقاو نكمىلاعتهللاد ردقب نايعالا باقو قابس

نوكسف مضي( بءرلاررصنلاو)اهل ئماهناكمهللاد_بوأو تمدعامناو
 هليصفن قايسو فو اوهو

 تامدغملا ضعي ىلع ملسوءولعلاهتهنلا ىل_ص ىننلاعالطا ىأءاطلا دب دي (بيغلا ىلع عالطالاو

ذ ىلع ل سوهبل عىلاعتهّا ىلع هلهتلارادقأب
هيلع ىلاعت هللا ىلص هلة زجعم نوكيل كل

 صعب هلثم عقيو لسو 

 الاادح أهبيغىلعر هظالفبيغلا لاعىلاءتهلوقباولدتساوهوفن ثيحتلرتعللاةالخ مه ةماركءايلوالا
 عالطالا فام الا لاقو لوصالا تتكوريساغل اقل _صعمهنعيباوحاولوسر نمىضترانم

لط ا هنأالهعاامآىذلاو ههللانال ىنءملاداسفلدد ثالوءاطلا نوكس
 أمدقف عالطالالاةيدقو هسغت ع

سها هبال غلا كل ذك الوىلاعت هللا نمةردق قل كناسنالارودقم نم نكم
 هللاهعاطياغاوهرو دقم نم 

ل ارح هيذؤدالثل لسوء هلعمدنا ىلص هلاهليلظت ىأ (مامغلا لظو) يب سلو هيلعىلاعت
 ناك دقو سمش

 ىدنهام ناك ن أو د مشلاهقك ىف(اصحلا حمس و ) هنعهثانةةسالفهدعب تدش ل نافهرعأل وأ ىفكلذ

 هيقهماقأم نسحأ نموةراحلا راغصاصك اوس انلاهعمس صاخ حينستاذهنال دمعك حمس وهوالا

 حدقي ةراجحلا مد هن سدأق *«# هعزع دانزىراو هللوتر

 حفطي ةحامسلا رهيب فكب هب مهفك-فةاغباموقاصحابىمر

 حمس هيشحار قادما ةلاذإ بحدعش قطان ناسل لك

ّةغل عجولاوهورلا عج( مال”الاءارباو)
احالاو عاحوالاو ضارمالا منامدارملاو

 هرووشم:ريثك هيف ثدد

ام مدقت وهوحنو لل: ةلابهيمهثطب نم( سانلا نمةمصعأاوأ
 هلوقكاد_ه(لفت< هروكالامىلا) هيق

 قام-سل !نممولعم فوذ>؛قاع:هدعمذخارالمىل اهامق
 هوو دل ذامىلاةمومّضموأ ةيهتنم ىأ

 اوعمتجا اذا ساما موقلا لقح درر نم لعاف ءالف'وه_يلعىوتحيفهعم# و هامش ىنعع

ناىعااود بمال ىأهب لف الو لف حملاهنمو
 اهمةطاحالا هزكمال هلاثمأو تاغصل هذه عمد مها نم 

مامالا ) هجو متأىلعهيلعف وتولأ.ىأ (هم 1 طيتالو) هلوقهنس و
 هاطعأىذلاهشباالا ىأ (كلذه-ن

جر اهيطعب اهوحو اش حابصملا فك ةحنملا لص[ وللذ
 ىاطاراص ىت-كلذرثك هدرت اميلي عقتتيل ال

 هتيطعا برضو عفن باب نما>:مهتدنم لاقي ءاطعإ أ
 ٍىسفاصتالا نم مزا:الوةحيتملاوةحتملا هالو

 لاكلاو هنكلاب فوصوملاهماعب الامابثم لب هريغل ةرهاظ ريغةينطابارومأهنمنالسانلاهملعن نا

 ىأ(هن) لئاضغلا نمهع وأ امدريغ ىلع (هلضفمو) مه ىفلاخأالف
 (هريغ هلاال) وجو كلذ لكب

 لاخلا هّننالا هؤاطعاو همل عسل ىأ رصحالالاو هد :و م أىلعم_علاو ل يضم: لعافل اى لا: راشا

 | ناحبسك بجعتللةماكلا هذه لمعت تدقو يش لكبهماع طل قيقحلا ىطعملا هنالزاعلا قولخألال
 ا

 هلأ



 ناصقنلا نءةهنرتملا ىأن يثمضبو مطب( سدقلا تاحزدوةماركلا لزانم نمةرخ الا رادلا ىف هادعأام)ىلاهذهةمضنمىأ (ىلا
 باقىلعرطخالو تعمسنذأالوتأر م نيءااممىسحملاةبوثملاو ىأ(ىسحل اوةداعسلاس 'ارمو) ةيلاعلاةيحلا لادا

 فقد ىب اةدايزلاو) رمش : :

 (راحيولوق_ءلاامنود

 قرح ىأءانلا حاقب

 اهتطاحال يخت وابتفرعم
 دنع ىأ(اهيثادا نود

 أمصاقأ نءالضناهلتا وأ

 اهك ارداد:عةذسن قو

 ماهوأىأ (ممهولا)

 حنملا نمابيف هلدايه ىأ(ةرخ“الاارادلا ىف هلدعأ ام ىلا )راكذالا ىئلاعتهّنلادمر ىوونل ا هيحرص|مكهّللا
 الم ىلاز واجلافردقملازواجتلا لومعمن ءلاحدنا ليق تءمس نذأالوتأر نيعالامةيلاعلا لزانملاو
 ىف عاونالاةرثك-ا ع رصتللز رقألاحد_عب لاح وألدوأ دعأامىلاهنعز وا>تلا ل احامن دلا ىف هدو
 ة-ت:ئاكلاوأس دةللةبجوملاوأة سدة ااهبتارمنمىأ(سدقلا تاجردوةماركلا لزانم نم)نيرادلا
 هلادنكسو نيتمضب سدقل اول زانملا لع احردلا مدق:رهاظلا لاةبالف ىهانتي الامما قر
 هيكرهطي هنالزاك.طاهنىمسق رهطلا سدقلا ىنغم لصأوةماركا !لزانم قلولحلاربدةلة>احالو

 ريثكسل اودشنأو فرضئمربغه |لاقتي لمحلامساوبونذلا نمدئاعلا

 اهاعلوماوعلاو صاوخما 5 1 لاعوالا ما نيب سدقىف دا اعتاو عيصافادغ ىخرصملاك

 هلوقل مالعلا كر ديور | ىسح او)تاجددلا عريفر ىا-1 ىثرتي ىتلا(ةداع-.لا بنا مو) مامتىنأ ناويد حرش فىيرتا هلاق
 ءاحدتوةداب زو ىن_بلا || ماظل اواهدنعىأ (ابنودىفقث) عوجلو أ ةدايزلل ةفص (ىتلا) عادريغنمهلبقام صيصخقالو اذه اوئسحأ نيزلل ىلا«: | صيصختل هجاحالو ناوضرلاو هللءاقتللا نمىنمحلاءولاوىأةداعسلاوأ ب تارع ىلع فوطعم(ةدابزلاو
 كرد. فاهري زر | ةحسلاءاهل حوت ةموهوريحتب (راحتو) هيل عر دقتواهكاردال ل صتالغ(لوقعلا) هيلا لوصولا لبق نا
 كار قران جيمصلا 3 ديالىأودلا نمبرقأوأ ل غسأو لزنا ىنعع ىفدا عج ىفادالاواهك اردا نودىورو (اهمنادا نود)
 اهب كردي ةوقوهو (مهولا)امعدعباعالضفاهنمب رقءامللهءالوابملاعن ءالضفاعافاس لمعلا

 دقتناكناو تاليختلاو ماهوالا هاو> موحت نا نمىلعأس د-ةلا با:جواهريغو ةققحلا تاوث حلا

 ساني الق ةيهومصوهاملاص#اهذ_هنمنابلوقلاو الام ىقرتلا نمهيفوتالالا صرفت
 ىلاعت هللا ىل- ص هلاءفا نا لعاوب تامهملانماهنافاهياعهيمنتلا نمدنال(ةم::) ماهوالا لجن م ماقملا
 هيا عىلا عدلا ىلص لوسرلا لا «ذ5ىلا لو صولا ق.ة<تهامساراتك ةماشو:أ ةمالعلا اي فص ملسوه.لع
 صتخي ودان_.الاك> ىهلاوذأ كراشت هلاعفأ نا هربرةثوانه هتصاو هّتعلاطدةوهلثم راب قرأ لسو
 بدنلاوأبو>ولا ىلع اهدرج ءلدّمس لو: لسو هيلعهّنلا ىلَص هلاع فاي لالدةسالا ف ىنالخالو ماكحاب
 بوو ىلءلادل 4 نايبام !نابرضقالاو عت العن اقهحول اراب ءاباهب ل دس ل .ةول اوةأةحابالاوأ

 هلعفاملوالا ماسقا ىلءوهولوالا راتْحْغاو هندب | عبات لوالاو هريغو بوجو ىلع ل ديال ىفاثل او الوأ هريغو
 لك الاك هنعرشدل اولخال اهل بج هم عقوام ىفاثل او هيقهتمالو اسمو هوةالصلا وجاك رمالالاث ما

 هنموهتمأوهيفءاوسوهو رحشت<#و نزام ىف ةاولسعل اوقمازالاور هسا و نوكسل ودل رك | ترسل
 دصقهيفرهظرالامهسابلوهماعطىدروامرئاسودرابلاو اول |هةكعو بطرلا,ءاشقلا هلك ًاوءايدلا عمات

 لاصولاوتاحوزلاةدابزك «داونمهنا تدثام ثلاثأ اولصمل اوموُدلاالىضلا لك أةهارك هنموهيرق

 سماخل او عوكلا نمقراسلادر عطقوةالصلاكنآرقلا فلل انايب هلعفام عبارلاوأب وجو ليللا مادقو
 هيقرهظا نااما اذ هوالوأ هيدنوأ هبوجو :اماوهوةلمحالو هاةيصوصخاالوانأ.؛سداو ءادباردصام

 غوسالىرورضلاو ىلباورهاظههأهيفداواساذ بها ذماهمكح ىفو ةءبس ما بقالاوالوأ هير قلا دصق
 هلعقو ءادوسلاةمامعلاهسلك سس حس الو« ةاءلوهلكأ نمةحانألا ىلعهل_ءقام لكاذكو هيفهعابتا
 بود: هه ىساتلا نابالوقسيطلا نيا ىذاقلا كحو ه«اثم نءافاك_:ةسانوكيناالا ءاوسدكرتو

 ىلاو هاه والو هلعفام لك لعفان اعبي هناي لولا س:رغلا نمو طلغ هنال وح لا ىف ى اغلا لاقو
 ءاهقفلاولسوهيلعملاعتهّلا ىلصوراث ؟ىرحب ناكف هنعمل عت هللا ىذررعنبابهذ بابحسالا
 اهمحإسو هيل ءىلاعت هللا لص هصئاصخام اوهلسغوهئوصو رادقموه>لزانم عاسأك هطعب نويحتس

 ةداعسلا كإت لأعت
 لاتةداه_-كلاب انلهمخو

 ناىورو ىقاسمالالا
 ىلا عت هبا ىل.ص ىنلا

 لا صخزاح ٍلسو هيلع
 ثءعمثد ١ اواهاك ءايدنالا

 اهرصنع وهذا 1-8

 ىقاخ ىظعاف اهعبنمو

 ىسع ةقر_عمو مدآ

 ةلخوح وت ةعاح شو

 ليعاوساناسلو ميهاربا

 ةحاصفو ق>سا ىضرو
 اطول ةمكحو اص

 لا جون وقع ىرشبو
 ىدوم هلو اسس ول

 سنو ةعاطوبورأريصو

 تودصو عشوداهجو

 راقوولاينادس>ودواد

 ىيح ةمصعو سالا

 سغأو ىذه د_هزو

 هلع لاست للالسو
 لاق ثيح ىريصوبلاكلذب عصف د قوهنماهو تقيل مالسلاوةالصلا مهيلعهأيمنالا قالخأ عي جف ملسو

 مهبهدوننمتيلصتااسماف *« اهبماركلا لسرلا ىنأىآ لك



 ه(لصف)#

 هتاصوأنم لجفىأ
 مو هيا عىل عت هللا ىلص

 (هللالم ركأ تاقنا)
 نيب ةْض رثعم هم :اعدةلج

0 2 

 1 ضعتلا َّق لااا

 ل.صغللا قدر اطال

 عطقلا مدعم هوندقذا

 تعن هريغقد-> ونناب

 لعأن وك : صو دلاب

 حصيالزا نيم ادهبو
 نعال ضف ىحندلالوق
 هنأ) ليصفتااب عطقلا

 مس وهيل ع ىلاعت هللا ىلص

 ىأ(اردةسانلا ىلعأ

 (الممهمظعأو)ةبثع

 نسحالان اكو ةهلزنمىأ

 لاسقي نا ىمحدلالاقاك
 مهالعأوا ردقمهمظعأ 1

 ةدقااةماقعلا ذاالو

 لشارع د

 ا
02 

 ص 0 ا اادذءرت ولاك هيه دشلازوجرفهتمأ نود هيلع بجوام

 لعامهوج و ىلهأ دبل لغلاو هدي ةوهن :«اكووف قلاع دببقت ول .حانايب لعفامواننود إو هيلع
 ىلع ل. ادلد.!اميوجولا هلصاق ةب رقلاهءدصق ناو لعب امو لعك هده هريغو ب وج ونمدهقصو

 تاداعلا قيد_:ل ا ىلعوتادأ. .علا فب و>ولا ىلع لم ى ار علا لاو يبدا | ىلع لمحل. قوهفالخ

 هريغو بدنلاو ب وجولا نيبةب رقلاهيفرهظام ليقو فقولاب ليقو ةمرحلأ ىلع ل قو ةحابالا ىلع ليو
 بوجولا,لوقلا ناريسغاضي,لاوقالاهسيفىدم"الا لاقي رقلا هيفرهظتملاموةعيسلاوقالاف حامم
 مال اوالصلا مهيلع ءايدنالا ىلعز وح نم صعب ولاةبرةأة-ابال اوفتولاوهلءقام دع, بدنل و

 عفر وهوةحابالاو ب دنلاو بوج ولا نمب كرم اردقلا ىلع لو هنارامغاورط#لا ىلع اها لاق ىداعملا

 رظحلاوبوجولا ن_ةرئادنيغلكملا لاعفأىر زاسلالاقو هياعلبل دلع-هل اولعفلا نءعجرحلا

 اهررك ردم اهعوقوزاو <اناةناوران لا 5 مهتع طّة_سرك 'اغصلا نممهمتمصعب اذ15نافاه هريغو

 وهو ممىدخقي لو اراوملا ل هلم صعم هز .اىل«لديامهيراقب ملوم-ممر د صاذاوةثلق عقتف

 اذهتملعاذا ةحابالاال ل صالاوهم رحتلان ا ىلعءاني ممل مهريغعابشأر ظحدارأ رطل ا,لاقنمولاق

 لسرملا اذكو رهاظوهق هلةيصوصخوأالاث" مق وة يلا لبو هيل عىلاعت هللا ىلص هلا عفا

 بدالارهاظلاو يدنلاوبودولا نييددرتم لع ماموهكف_ص تملعوهب رقلادصق هيقرهظئىذلا

 ناوحابةةلمحلا لاعفأ ن مناكن أب رقلاد صقهيفرهظ ملامو نييعتريسغن مام. لرغشملا دقتعي و

 ىلص هلو زبك ج رحلا عذر و هوبدنلاو ة>ابالا نيب كرتش ار دقلا هيف ى حلا فةداعلا مادا ر
 بودنملاوسجاو اولا نايب ل-.ةوهيلع بجاووهفانايب ناكامو بصحن سوة ءطعىأ ! اع هلأ

 داصقه يؤ را هلا ةسنل رامأو 0 م

 0 رقللالمت< ناكاماذك وهل ثم اقياىلا نوي ود نم نحن ةق_صلام والعم ناكوةبرقلا

 ىستنا لربأهبىمادلاىرزاملالاقو هل قاعة" رلا طوط < ىناث نال هيما ||امحّسق
 انهدوصقملاو 01 هب مال_سلاوةالصلا مهيلععأي دنالا مصعق ىايسوهاءفح و عملا : سفن ءللكٌو قو

 انههرانل ةحاحالو هاذملا ةلدأ اذه دعب ركذدنامت م هلاعذ 0 |نابوهامنا

 ناب هلءاعدواولابسلق ناو 0 حنو هاما تقادم عييحرالشا «(لصف)#

 نءهسعت تم نممي ركلاو لثا اضفالاعماح - سو هءاعملا عن هلا | ىلص همدم> ةكرمب أر ”ردامظعمنوكي

 باطخالعاصن نملك-اوأ بام رتب عل ل ل ”اذرلاب] سندنلا

 ليس ىلع ىأ(عطقلا ىلع) هنا فىأق " الا( هبا) اهريخوالمسا دقلاب(ءافخالا ةضرتعمهل_لاو
 4 طلاجالا ىععتل لا وتل كار واذك ةل- ما ىفاذهمهمالك فنولوق نوفخ_صللا(ة1- لاب) عطقتلا

 اعطقتاف الد رات ىلوأ ل٠ .صقتلاعفلا جالا عمئشب عطقا ذا هنال اح لك ىلع هءنوديرب وليصفتلا

 22 لا ءاعحال ىعملاف عومشل اهدار ملا او عطقلاب هقاعنز وع وءاف#لا قاعتمرورحغا وراح اف

 ةعص 1 ر وأ لمحل عطقلا ىلع .رعسال ى[ لم غلا ىقعأ محال ىعملا ل قو مدةنام

 ىلا ةجاحال طق لمح اذهنادارماوةعاس وأ ازاحمءاف#لاءد عوأ اعطقااراعلعتمردقلا ةيمظعأ
 (اردقسانلا ىلعأ ل سوهيلعملاعتنلا ىلصءنا) مهوناككلذك ليصفتلا نال ليصغتلا فالك هناي
 ىلءساثلارث آوةست ل ل ا ةلاربمضلاوهناقىأ |

 ل يق قالك هميظعت ن م ءاد أ هلع يظعت (الحم مهمظعأو) عطقلا ىلععضاوب سل هنال لق ىاخلا

 اي سد اس نا ل

 وأو

٠ 
: 
: 

 ظ
| 

٠ 
 ْش
ْ 
ْ 



 مرمو اباطخ(ثمهذدق و تازيماهأك تاب وصخملاو (الضفو نساهم مهلك و)

 م ب ب ب يب9ٍ9بخب+9+ بحس يسعي سا

 ربد_همل و «مزار.ا علوم ةمسنل |نمزييمالحمواردقو نسحأ ناكار دة مهمظعأ والك مهالعأ لاوولو

 وأ تدصةوأ تكلس ىأ( تبهذدتو)و ريغ لغو هناذ ق(الضفونساح مهلك أو)لماةقهردقالع

 بهذللاوانسح (اليجابهذملاكلا لاصخ ل يصاقتىف)ْناهربلا هطبضإكناطخالةحوتقمتبهذ
 ١ ْ سارقونألاةسهاذم هعجوك ملا

 بها منوقشعياميقسانالو 3 اهاهالرابدلا ب> ىهذم نمو

 باطل اءاثر ىنتقوشةخ_سىفو (ىنةوش) ةيدسك وة رورضابنوك نممدهئاماهل هصاغتيدارملاو
 ىلا قوش لاقي سفنلا عا ارنون منا قوشااو هل ىعادال ماك_:وهوةقي رطلا ىععسهدلا ثناثلاو
 ه-حرثىقىفاودلالال> الو ةيعيمطةكر م ةيقوشةوةناسنالا قروذلا لكايهقلاقو ىنجيهىأ اذك
 (فقأن اىلا) ةيف لف تاليخت ىلع هئانثبالا :ههداربا لال ءزعل انيب وهب فرفلاى لب وطمالك

 هيلعي_ةاعىأ اذ_ك ىلءرمالافم5 ولاقي ودق رعىث لع قو نمناللاصخلا ىأ (ابيلع)'عاطأىأ

 الفاةلاظمارماعهغ# ودقهنالابع 1 روض نملاح وشو (اليصفت مس .وه.لعىلاعت هللا ىلص هفاص وأنم)

 لوعفمو لاح ةاصقم ىنعباليصغتو لسوم مل عىلاعت ثلا ىلص هفاصوأن ماما ثّدحنمالاهلنايب
 ىت>ةوابغلاةملظل زبهنمر ونب (كبلقو ىملةهللارون) ماك ماغوأ صاخب اطبخ( لعافإ) ردت يام
 رثكأ وأ هل ةمئشلا فعضوداز ىأ(فعاضو)هثدتر مدعم لع ءانههنالورما هسقن مدقو هيدصقام 1

 رورحئاوراحجلا (كبحو ىحمب ركلا ىلا اذهىف) ليذلا لي وطن رسفملاوة-غللا لهال مالك هيذو

 خاباماق ىلاعت هلوقك اقرا ناكاذا هارثكالازب وحئاةاحنل |صضعبهعنمنأ وهيلعم لةمردصملاب قلعتم
 ىلاعت هللا ىل_ص هاوةىفاكةيا لعب ىسهق هللاؤضغلاوهللاؤفسحلا ثيدحلاىفاكىفوأ ىسلاهعم
 هلهم> دش ىلع هتاالدلاهانعمتناكن اوماللا نم ءاب [ىهو ةرهىئرانلا تاخد:أرمانا سوةيلع

 ىلع ه|ثحهيففهركذ نمرثكأ اي ثسحأ نمزال ادج ب سائم 4 ةداب زيهؤاعدو ةدي#اريسلا

 لامك-لالاص+ىلاترظن اذاَكنا) اهميهفتواهمهفو ل_سوهيل ءىلاعتهّللا لص هقالخا نع ص>فتلا

 ةلماشوذهوةينايبوأةيمالةئاضالاواها_صأواهتعيمط ىأ (ة-ةللاةايجىفو ةبكمريغىهىتلا

 املع تماعىأ(ل_سو «.اعىلاعت هللا ىلص هيدج و) معا لوعئمدرخآ ىلاَْئا هلوقواهريغو ةعيمطلل

 ةغب(تاثاطيحم)هءىقيليهج ولك أىلءاوباغصتمر(اهعي) اعماح ىأ( ازئاح) ناك هناايخي قي
 | عيجىأ ةتوافتملاةفاتغ هن هوجو ىأ (اهتساحم) قرف: انه هيدي رأ قرغتلا ىنعع ردصمنيشلا
 مهقاغتاىلا سانلاىالّدخا نعازواحةمىأ( فالح نود) تش كه طاحأ وأهئمد رغى قرفتام
 هعجىفرابخالاةاور نيب ف ال:خا عقد 1 ىأ ةبتكو بتاكك لقانع جت احّفب ةلقن (رابخالا ةلقن نمب)
 | ىلص ةتزايح نمر وك ذللةراشاو هوا نب ىاعتم(كلذل) تالاكسلاو نساحلل سو هيلعملاعتهّنلا ىلص
 ظ ىيقيلا مزحما(عطقلا غل ماهضعب مل. دق لب )لاةف غلب ًاوها لل قتن |مثن ساحلي لبو هيل عىلاعتللا
 ليصفن ىف عرشمث ىااءملوعقمالغل لل وعم غاممىلا ىنعم غلبمو م زجلل ةرمأملا هتاور ةردك و هرتاوتل

 ه:نموةفصلااهمدارن وةرودلاقاطتذقوةرهاظلاهدسجةٌءهىأ(ةروصلااما)لاقفةروك د |تافصلا

 هيقدهوحولادح ىلع هتر وص ىلعمدآ ىلذهللانأ ثيدحل ا ىفدروامهنمواذك ةلاسملاةروص محلوق

 هناه_-صىقهّةصال موهلب قا بسانموضع لك ىأ ( اه س>ىف 4 اضعأ ب سان:و)اومس> (اماجو)

 ري اوهورثأعج(راث ”الاتءاحدقف) رماكريكلاورخ_دعااورصقل او لوطلاكه ه_صووةنسحتسا هسملا

 نس ةضرتعم ةمااح لوما ةاج نمفصلل
 دقو ىأءازحاو طرشلا

 ليصاق:ىف) تكماس
 اهذ ملاكا الاصخ

 اندحاقن رطىأ (اليج

 (ىنقوش) هلاج لاك نم

 ىلا) ىةاقأو ىجيهىأ
 ماطأ ىأ(ابياعفقأن ا

 ن«) لاكلالاص+ ىلع

 هلئامشىأ (هفاصوأ
 ىأ (اليصفن) هلئاضفو

 الصف اعب رقتوانيدت
 ناطخ -ءاناال صو

 هلعلص, نا ماعوأ صاخ
 كلتوىاقهللادون)
 ىئلاادهىف 5 ءاضو

 (دل ة ركلا
 نبي ةضرتعم ةيثاعدةلج

 وهو هلومعمول اعلا

 ىلا تر ظناذا1-:1)
 ىهىتلا لاكلا لاصخ
 ريسغ ىأ(ةبسك ريغ

 ةلسجفو) هداك 1

 ريغىلعفطع (ةقلخلا
 ةلمحو ةقاخلالصأىىأ

 ةءنايبةفاضالاوةعيبطلا
 ه«_ةفداصىأ(هندجو)

 ه_اعمىلاعتهللاىلص)
 ىءاحلاب (ازئاح سو

 اهعيمجل) اعماحوابواح
 (اهتساحم تادشاطمد

 نود) اهتاقر_ةهىأ

 فالخالبىأ ( الخ
 ىأ(زايخالاءل ةنني)
 ران الاو ثيداحالا

 نمركذا1ىأ (كلذل)
 راربالالاصخ عيج هنزايح

 خاب ماهضعي عاب دق ل )
 لاجو ىأ (اهناجو) ةيوبمما اوروصل اىأ(ةروصلاامأ) هلوقي فندملا لضفاك عاونأ هلاكلاصخ مث ىو :عملارتاوّدا اسسيىأ(عطقل ١

 راث ”الاتءاجدقف)ةيهو ة قا يه لب ةيدسك نوكت نأرو ملا ىأ (اه-.-حىفهئاضعأ ب سانو) ةسيقل# اةروصلاك إي



 ىأ(ةروهشملاوةحيحصلا
 ) ريثكلا) ةضافتسملا

 نمكالذب) امه غن

 نيسنأو لع شي دح
 هرب رده ىنأو كلام

 لع نح راد. عدمسأ و

 الوق نيثالث نمحيحصلا

 فرصلا نمةرب ره عمو

 نم هسيقسأ هنأ م

 نالكثيناثلاالا لداعلا

 لزت_دقىاضالا معلا

 هيلع رع وةولك لزم ٠

 ءاريلاو) مالعالا ماكحأ

 نارراصتا ناباعص

 نينمؤملا مأ ةشئاعو)
 نمىأ (ةلاهىبأنب ١ و

 ىكرى ريكلاةتدخ

 هيديروهفانعىلاعت هنأ

 سو ةيلعىلاعت هللا ىلص

 ارديده-ث دنههمساو .
 هللا مرك ىلع عملستقو
 لج مويدهجو

 ا
 صصلللللبتل_اا؟؟ ؟ ___03232323221212111410303-22-2-722222222222222يت7تلالا

 حاطصااماموبدارملاسدل ( ةروهثلاوةحيحصلا)اهندي قرقي دقورخ”الا ىلعا مم لك قاطن ثددحلاو

 ىوغللا ىنعملاهيدب رأ اذاو مهو: امكهيفمهوالفرو هشملا ودع -يحصل اذني -وزاجن او نودحالاهياع

 هيف سلوروهثموهامو عيكوهامامهراث ”الاورا الا |: ىأىهج و صوصخو موعامدبف
 ىلا هناحلا ىأ هتاجأو هءت دج ثيحلوقتءابلابىد_تي هنالتءاح ىاعتم (كلذب ةريثكلا) رشنو فل
 نمهل-.ةأل ناب ههجوهتلاةرك (ىلعثيد_>نم) راث ةالاوراخالا نمركذالةراشا كلذوىحملا
 (ٌكلام نيس أو ) ةفورءمهذعىلا هن هللا ىذر ىلعةج رتو ثيدحلا ىت-ءممدقتدةو راث ”الاورامخألا
 نباوهو ملوهيلعىلاعتهللاىل_صىنلامتخهفءملاعتهللا ىذر ىلادصلاىحر زا ىراصنالا
 سو هيلعىلاعتهّلل |ىلص هلاعد و ةدسو نيل م وثيدجىل هذعءىورو نيذس مسعف هرال ادْناح 2 مشع

 اعضبهءاصل نذدو الامس انا ارثك[نمهذعىلاعت هللا ىضرناكةرفغماوهرعوءدلوو هلام ةكربلاب

 ةنسقونو ةايحلا نم مس ىتح شاع ونبه مهنسلا ف لمح ناثسب ه|ن اكودالوالا نم ةثامو نم رشعو

 ىو وذل ١ هلافأك نيدرحصا !ىفةشد_-وسنأر قب ةرصما ابرق نددو همك ا هلونيعس هثالل

 الوقني#الث نم حصالا ىلع رخص نب نجرل ا دمعهمسا نامدقتدقو هذعىلاعتهللاىذر (ةرب رهىلنأو)

 ىلاههنكو نجرلاد_دعوأهللاذءمالسالا فو سمشد_.عوأو رعدبعةيلهاجلا ىفهمسأن اك لدقو
 لقوا: دقأك حصالا ىلع فرصل انم وذو هومر رهوبأسوهياعىلاعتهللا لص هللا لوسرا جم هانك

 ءاضقلاكءاربلا نملوةنمل-ء ح..>صلا ىلءدملاوةْفْمْلاةامهملاءارلاودد_وملا تغب (ءاربلاو) كلذ
 ليقءايص ىف سأ ىراصنالا فاجصلاّةد--و موةهدعم“ ازوةلمهمندعب (بزاعني ا( نارغلا عم

 هللاىضرربب ْرْلا نبا مايأ ىف ةفوكلل اب ىفوتوهونأ ساو هنعمل اعتهّللا ىذر ىلع دهأ ثموادحأ دهش ورحم ا
 ةغلىفةشيقلاقي وءاباهولدبي نيثدحلاةماعو ف لالاد_عب :زمه(نينموملا مآ ةشئاعو) امهنعىلاعت
 ىذراوم روماملا ل_وهيلعىلاعت هللا ىلصهّللاسدم>ةءدمحو ىءدصلا تنبةقيدصا | ىهو ةْغيعْص
 .هيلعىلاعت هللا لصدللالوسراهج وزتنيييطالتاميطلا !هةحىقلزانلا:رهاطلاةبيطلا ا ْمعىملاعت هللا
 للعةرحفلا نمةسيناثلاةئدل ا ىقاجم ىثباوتسسنب ليتواهريغار كب جوزك لو عسا تنب ىهو سو

 ثيداحأةريشءو ثيدح ىثامونأغلأت ور منيسعنو نام وأ عسسةنس عي قبلابتنقدو عيحصلا
 قىورب ل_سوهيلعىلا عملنا ل_صلوسرلا ةيلح فصو ىف ثيدحلا اذهواهثي لح ضعبءىحيسو
 هقرع لعجوهننبج قرعدقو هلعن فص وهو سو هيلعىل اعتهنيا لص ىنل | ىلا ترظناهنعو لئامشلا
 كناهلعل ىل حلا ريثك نأ آرولغاروندلو ب كقرعل ترظ:تل اةفنم_ةمتكلاملاق:تترمفاروندلوتي
 ل_.ةمءادوةعضرمدا سو « ةضيحربغ لك نم أريمو هلوقب قحأ

 لامتملا صراعلا قربك تقرب * ههجوةرساىلاترظناذاو
 ىرورسك شب تررسساماريخ ىنءهللا كا زجلاقو ىنيع نيب لقو ملسوهياعىلاعت هللا ىلص ىننل ا ماقف
 لاصة كساوهئاضقنادعب صارخ [ىفهءلمحتل وهيل ءىلاعت هنا ىصهمأن اهانعم ذاحتلا لاو اذهب
 رعاشل |لاو[كةينبلا كدت ةابحلا حيض نوك ه.دلولل حاصمدو وهواه رهط

 ريش جامصل]حالدقو رسهطلالوأف ءارغهتاج

 ءارث عونقلاةىلامزعناو : ةليلوخ 1نيابرثل فاو ىرعملالاقو

 وهو ضيحلاتابقتسانيحاهرهط نمةلملرخآ قه,تاجهمأن ادارأ هحرش ىف ديسلانبالاق

 هلاقاك هاياقب ةلم+ملاءارلاب وهددكملا ةدحوملاءابلا عفو ةمجعملانيغلا مضبري-_غودلوللد_فممومذم

 وهوهيةطرخلاةرئادلاىهوردل اًةلاهنملوقنم ملعماللا فيفذتوءاهلاب(ةل' هىلأ نباو) ىرهوجلا

 ةلاهو دنهدالوأ ه5 الث ةلاه ىنالودتههمساو رادلادمعىنب ف ءلح مكب و رعنيديسأ ّىب وخأك لام نا

 فاصولاد_:ههللاقي وىلاعتهّللاهجر فنصملاهمس لهرابتستالودنهمهرهش ا ورهاطلاو ىنكهنو

 225225757555252 222222 ري ير ل ا تتتتتتاتسسد7#|

 رابتشال



 نم

 !اهح وزن نيس ولا أ ةيزدح نب ناك نال ءاسسوميلع ىاعتاقا بص لا اسس ا

 مسهئءىلاعتهللا ىذر نيذسحلا لاخو ةمطافلامخا !سوهيلعىل اء«: هللا ىلص هللا لوسر بني رناكول والا
 هداع هنوكبل مركلا اههجولرظنلا مديو سو هيلعهللا لصهللال وسرارظنلا نم هش هرغصل ناكذ

 هللا ىذر ةباحصلارابك نمهريغنودهنع اسوه.اعىلاعت هللا ىلص ىنلا فصوربتشا اذائهتسس لءاد
 ةطاحاد رظنهطاحاف ل_سوهياءىلاعت هللا ىلصهيلارظنلاة لاطانوبامياوناك مهريكسل مهنافمهعىلاسعت
 رح نمةرطق هلاقامن|عمهلاثدنهرمثلاب ماكالاوردبلابةلاملا

 فص ونلامهيقونامزلا ىش # هّقص دول همعساع نبعد ىلعو

 ىعس دلو ةلاهىلأنبادنهو ىناجتلا لاق لىلا مو.هنعىلاعت هللا ىذ رىلععم لتقوادحاو لل. ةارددهش
 كَ زانج نعمه انك ساما |لغتثافاملأن يع سنم هوة2ه.5تامىذل م رصحمأ ان وعاطب 6 وناض» ااد:ه

 مق _بوهياعىلاعت هللا ىل_ص هللا ل وسر بدي رود دذه نيدنهاو هت دانت ح اصف اها مح نمدج ولف
 سو هيلع ىلا«: هللا بص هلنالوسرلاماظعا عد اصالا فا رطأ ىلءهتزانحت لجو تكرتالا ةرانج قمت

 ميجا مذ (ةفيحج ىلأو) لوالا حيحصل|و لاه ىلأ ني دنهنو ءاطا| ىف تام ىذلا لل يةوىنالودلا هركذ
 نيا مذب لاو داس هو نيس هولاةيو هللا دمع نب سهو همساو رخص ءءاقلاوةلمهملاءاملا ستقو
 هللا لص ينل |قونروه-ُثمىنادك ةءصع_صنب راعنيءاوسأ ةم-س دل اوواولا ميفكوةلمسهملا

 نيسلا تفي ( ةرمسنبرباحو) هريغو دجأ هل ىورو نيةبسو نياك |ةنسوه فوتو قهارعوشو مسوهيلع
 صاقو ىلأن يدعستخأ نبا وهوهلبادعانأ كي بدنج ني ةداذجنب|ةامهملاءارلاو ملا مضوةلههملا
 هيلع رص هريغوىفاحتلا نك-او مهو هنا سي ذهلا ىنو نمّةسو لمقونيعمسو عسرأ ةنسةفوكل اي ىفوت
 ىقوذقنمنيدلاختنب ةكداعاهمساو نيتلمهملالادلاوءابل اون معلا نوكسو ميلا افي (دبعم مأو)
 ىلا ةيشدح نانا مهمبمارح نب سسدنح نب ممصأن يةعيب ر نيذ ةنم نب ف يلح تب ةك-اعل امكالا

 ىل_صوملا ىلع ونأاه جرخ ةيباحص ةيدعك ةيءازخ ىهو هترجهىف ل-سوه.لعمللا ىلص ىنل يلع زن
 اذك ىازلابوةلمهملاءاحلاراهم_سنىف مازجو ىلا ناهربلا لاق عر اناسف لقني لودي دب ارت ناكو
 ىسهتن ادلأخ نب سبح تأ ى هو ىسهتن|ةعازخو:أو هوورع نبسعك نيىليهسلادازو ريمالاهطبص
 حتفو ملا مضد ضرسعم( بيقيعم نب ض رعمو) ةفو رعمهتجرت وام معى لاعت هللا ذر( سابع نباو)
 ىناكوهواماع ل ةنمث ضرعلا ىوقلا هانعمةمجءملاداذلاوةدد ثم! ةلمهملا:ارلارممك و ةلمهملانيعلا
 هنبأ,سانا ةياحصلادب ركتقو ىهذلاالوالوك امنياهرك ذيل وىعدقلاق رط نم ذاق نيا هلىكور
 نبا عينت ىفوالمأوه حب أ ىردأالو ىخ سن ىفوهاذكو ىلحلا ناهربلالاقءابلا لديم اللاب ليةيعم
 (ىليغطلا لأ و ) ماب وهو هنغىلاعتهللا ىذر ىلع ن مز ىف ىفونوار يدهش هونأو ءامل اهسيقيعمىزو لا
 هرجفلا ل ئاوأق دلوو ةياوروةي ور هل فام ىناذك! ارباح نير ع نس هللاد يعني ةلثاو ني ماعدمسا
 ىلءىب نم ناكوامهريغوةداّتقو ىرهزلا هنعىورو مهربغو لمج نيذاعمو رو ركب فأن عىورو
 ارعاش ناكوةباحضلا نهتام ن هرخآو هوةئامةنس ل-.قوةئامورشعةنستامهنعمىلاسعتهنلا ىذر
 كلدكلادوة-و:غمةلمهمنيعب (دلاخنيءادعلاو) رغصمةمو مذمةاوهمءاطي ل. عطل و اقامه

 مو. ملسأ ةعصعص نب ماع نب ر م نيةعيب رنيةدوهنيدلاخنباوهو ىرخاديدش | هانعمدمو مدد ثم

 هاوراك ةمأو!مالغ سوهيلعهللا لص لوسر نمىرعش | ىذلا رهو همالسا ن سحو نمنح موب ليقو حفلا

 ةيدالا ىمس نرعلاوةلمسلا نسح ناك اريل ه]ىوروةثاملا دع ىلارخاثوءاهقعلا هرك ذو ىذمرتلا
 ليقةيقوفءأ:ةموءافب كتافو رغصم مموةلمهملاءارلا عمفو ةمحعملاء اذا مضب (كنتاف نب مب رخو) ةلبش

 |وهو مزحأ نبك :افنب ميزحمنا بي ذ,لا فور نبدادشنب مرخأ هيبأ بقل هنا ل يقوهدجدة بسن هنا

 م١ مصب (ةقيح -+ىأو)

 (ةرمسنيراحو) ءاححتفو
 (ديعمماوز منع عت
 ةكتاع:دحوداو مملا حاشي

 لرب ىلا ىهودلاخ تنب

 ىلاعت هللا بص ىنل |أهيلع

 ىلارجاهنيح ملسو هيلع
 اهتم ناكو ةندملا

 نياو) أرخغ_صملر دعب

 ىلاعغن هللا ىذر( سابع

 هللاد ,عىأ امهع

 (بروةرعمنب ص رعمو)
 ةروسك-لاءارلا دب دش

 اسيقوتعم 6 ريغ_صخل و

 ضرعمىناسملل |لاقو

 ءارلا حذو ملا 0

 لوصالل فلاع وهو

 ىثاوحألو ة_->هعملا

 (ليطلا ىنأو) ةحرصصملا
 نب ماع هم-سأو ارئصم

 رخآوهوةكفتامدل ا 9

 كب ادصأ |نمتام نم

 ىليضفت ىب_كيندلا
 حتمي ( دلاخ ني ءادعل او)
 نيئامهم لادديدشتونيع

 (كنافني رخو )ادودمم

 رخربعصتو ءاثل ميك

 ءارلاو ةم_عملاءالاب



 كب( مازن ميكحو)
 ةلرد5ٌ_سم قو رهشالا

 ىلأ ني ىل 0

 داوههجوهللا مركس ل اط
 ةيصكس ا لخاد قاضي

 ةذس نب مدعو ةثام ساع

 نيّدسو ,ةياهاملا نيت

 املهناىورمالءالاف
 ىدهأ مالسالا ىف جح

 ريبخلاب ةلاكم ةندية5 م

 فقو وال أو

 ىقةفرعب فيصو“ .

 ةضعلاقا وطأ موق 0

 هلياءاقعاويلع شسوةنم

 نمو ىأ (مهريغو)
 ىذر) مهري غثيدح

 هنأن منع كاف هلا

 وهيل عىلاعت هللا ىلص

 ىأ (نوللارهزأن اك

0 

 هضيبأوأ ايندلا هاي
 3 رشه صدد 00

 ناولا ل-ضؤأو هوةرج
 هلوق ىن-عمو ضايبلا

 قومالا صيبالاب سدل
 ر-هزاوهلد مدالابالو

 هرهاو ضايملانيبوقو
 لباقام رهزأ ىنعمليقو

 هاوسام ضيبأ و ةرمسلا
 ىضرةكئاعلوقهلءادو

 تنك اهنع ىلا هلبأ

 ةرمالاق طخ لا لدفدا

 ضال ةيللفلالاخ
 ١ قاس ل عدت الوهن
 ىألوةهنمو لسوهيلع
 هباعددلم 6 تبا ع

 مالسأ | وةالأ :

 لمارلالةم هعىمادماالاس؟ نيب ههد وب مامغل | قس ضدنأو

 جارت ا :

 ىلع هريغة يعكس !! ؤداود-| ىفرعبالوةنسةرشع الكب ليفلا ماع ل بق ةمعك-ا ؤدلو مام ىازلابوءاحلا م.

 سبب تت

 مكحو) رك اسعنباهنءىوروهنعهللا ىذر د واعم نمز ىف ةقرلا,تامو حصب ليقواردب دهشاسا رغا

 ةمدعملاع ءازلابوةلم_هملاءاحلا مسكي مازحو فاكس !اممكوةلم_هملاءاجلا عدقب مكح(مهربغو مازحْنيا

 مالسالا ف اهفصنةن سن يرشعو ةثام ساعرمعملانينمؤأ لا مأدلب وختن ةحدخخأ نبا مو فا اهيل

 نسح مث ةغلؤملان مناك وهريغدحا ابيذدلو: لو ةبعكلا ل_ادةنسةرثع ثالث ليغلا ماع لءقدلوو
 ىففيصوةئاعى فقووةاش فل أوةندبةئامىدها مالسالا ف جحاملوه_:عملاعتهللا ىذر همالسا |
 كلذريغ ليقوةنيدملانيتسقنستامو مازح نب مكح نع هللاءاقتتءاريلع شوقنمةضفقاوطأ مهقانعأ
 نمىلا مهري_غو هلوقب راشأو هل+قمالكلا دردانو هنرهشلاناوبةيا لا ثيدح ىور نمرك ذنمرثك أو
 امهريغوءافولاو لئالدلا باك قاكذوعمتنب و تءدصلاو قوراغلاوكلام نببهكك الو دريغهاور
 هاوقل ناب وأ فئاتسموأهنملدب لوالا هندبارخآن ايد هنا لق( م_سوهيلعىلاعت هللا ىل-صهنانم)
 ثيدحلا اذ_هىورم-ممءدحاو لك ناركذ نم عيج نادارلا سلو ثيدح ناب هنارهظالاو كلذ

 انهر_هزالاىفو لءافلل ةرم-ثمةفص (نوالا رعزا ناك) م-تاياور نم قةلمهنافم وعوي لب همام

 دقو ضيبأ ل _.قواهتنيزلاينرلا احلا ةرهزهنمو ن-س>ل .ةورين ىليةفةغللا لهأ نعةلوةنمرعسأفت
 |هنعىل اعتدنا ىىذرةشئاعشي دح فاك ضب ل يقف سو هيلع ىلاسعت هنلا ىلص هنو ىفانهةاو رلا اتا
 اذه نوالارهزأ+_:ءىلاعت هللا ىذر سن أة راو رقوههجو هللا مرك ىلع نعةرهك برم ضدبأو
 نواك ضايبلا ص لالا ىأ ىنهمالا ص,بالاب نكي ل سنأ نع عم يحصل ا قو رمسأ ناك هنااضد أهمعو

 فنصملا هلاقاك ىوارلا نممهووأةبوملةم ض دبا, سسدل قوم هنعهيفت اور ف عقوامودو عريش هنافريحلا
 ىثىرعسطلادرو رمسالا ىأد ملا مد "الاب سلو هللا هجر يمت. هلا رح> نبا هلاقأك 5 ةرضخلا ىندعقهملاوأ

 قرثملارينملا ضيبالابرهزالاورسقنيثدحلا ةماعو لثا مثلا ىف ىذمرتلاكريغماورو ر مسا ةياور ماكحالا
 سدل هديؤ:و داتعملا ل دّدعملا ضايبلا ايما ابتانأو هرلانيباوقودقو ىرهوجا حا ىف رك ذاذكو

 ةرمسهيرتعتت س مشا هتلب| تاقوالا صعب قرمسأن اكن اوةرمك برش ههنا هيفاذءالو مايك قومالاب

 ضييبالا ناك ضرالا مدايهرمشل هىمسهنالةره ا د هادا را سبلو مد[هنوكيدارماوهوانأ« 3

 لو هيلع هللا ىلصهناىلعةلاد ثيداحالاو صربلاكةرجهس طااكال ىذلا ضاي_ءااديد

 ةرمسلان ا ضايبلاوةرمسلا ىثيد>نبب :ع < ىفىناط#لا ن ءوةرمسلادبدشالو ضايملاديدش نيل

 كلا قهمالا

 هللأ ىذرةلاهىلأن باةي اورهدنؤ» وبأي *اهيراوناهيق ضي لاو 52 رشأ |هندد نم سم كلل رباميق

 لقوة لاك ا تا ذا هرج رمك يرشمما تيدا وئاضن و درح:لاروزأهنعملاعت

 مرك ىلع فصوص راعي الهضق نم عيصاسغاك ضيبأ هنعيلاعهللا ى طر سنن ءلئامشااقامنأ

 نه موك ذاملوقأ «(ةمثنل# 5 حس وزم اك هد سح نين اوف رمشلا ههجو ىنع هنالر هاب هلهعح وهلا

 ىقلخ مأهنأ سوو 4 .لعىلاعت هيا ىل_ص هنول نمر هاظ !!نالقايسلاهابا, سمشلار يثاب نم ضراعهنا

 ىلاعت هبا ىلسص هنماسرق 5 ناك و هنع للاعتدا عشر ودنا دا ئوارلاو هول هنان اقيال هل منال ضراعال

 كاع ىتلاور#ا ىلعةزمسلا لج ىلوالا ىحةيفارد> نما لاقهرعأ هلع حال هلامز الم إ_سوهيلع

 هللا ىذر سن أنعقيملاةياورهديؤي ورم ساذل ذك ناك نهىلءقاطتبرءااودا رملاوهو ضايبلا

 صايبلاىلارجأام_معىلاعت هللا ذر سايعنءا نءوةرهىلاىلاهذايب ضربا ناك هنعرلاعت
 ىلا رمالا ىل_ءةلومم ضايم ءلادبد-ٌتهنادا .اوزوةرمتدف ضايقب ةةضواياي اوزلا عوج نم تتثت

 عقال | نارلالا نحو هوةر مكرر ضد آناكهنا 0 رس 4 ءاور راكد اف

 د هىبعمدآهيلعقاطأن هودرمحأل لد 1 ظنرمسا هللا 2 + ورهزأ ىب :«هاذهو هلادتعأو

 امأو



 عرق

 نول ع ةرابعد نوال عجامأو هقتووومراظ: نسبه ذايب ةدشنيدر اةةضخرم تسال
 ةحالمداوسامولا# اس: رئاولاةوهدعاسال يا. |تدتامىأد رج" ارو كلوز احل ًاديعبف ههحو
 هلظي مامعغلا ناكدقو سمشلارهثات ن لوميا عملا ىلص هترمسنا ةناعتلا ضءب لاق فيك تاق ناف#

 قرم نيا هلاواك كلذ ظفع !ةهدعبامأ ١ وراك هول اصاهراهرعأ ل و[ ق ناك اماكلذ نا,سيجأت لق

 ىربيوهوبوشبهياعلطظأوةنيدملال صوا1 هبوب هنعهللا ىذرركب ىلا[ دقو كلك امثلاحرش
 ىلا عت هللا ىلص ىلا نا لاق نمةيعفاشلا انّدعألاقاض أرجح نما لاق ؛(هيبنت)# عادولاةج-ىقرالا
 00 سو له ىلاعتزبا لصهتعن نالر فكر[ قو ىشسرق رغوأ دوسأ ناك مسوهيلع

 تاقناف# ب اةكلارخآك لذ ىلعمالاكلا ايسورفك اهيغن رتاوتلا »تبث ةفص لك نأ معي هنمو سد ذكتو
 ةرفص هروشل م نامهتفص قءاح هنا لعأ كلنكو نارتو فرت رج هنو

 داوسديدشىأ(ع جعدأ)

 َن نومنااب(لخنأ) ةقدحلا
 ْنمَحمف فب لحتئاذ محار

 0 قدةعدوهو

 ىفىأ(لكشأ) اه
 هرجريس هيذيع ضايب
 3 رحب كامسمه هو

 ليوطميناب اص قورسغف
 (راعشالا بده | نيعلا هول ثروملا مدلا هم ىلع دة راب ب رشملاص اوم ١ تلو رت لا ل 7 هأوةهنريسف امك

 فورح رعشرممك ى ناعلو قورباويفةرفصااورخآناشءلفةرخ"الع اذغامأو ام: كا 5 ذغلا نعش 2 اناا هلادتعإ 9 جازملا

 بده اوهوهينيعْنافحأ مولا ه ةرد ُهكوذكر 4 | رت نءئ ١من عم برعلاراعُس ا!ىفه.ن>دماذلو لامر نونا

 وهو تو مخبر فش عج جعدأى ذمرتلان هر(جعدأ )لارا هجتتلا نم «رفال ١ لان سلب الزان 4ىلوال اولاقا ذل و هفرتلاو

 نيانعونيعلا فرحريفش لكش وصضاء لا ض ايد وداوسلا داوس_قوابتعسعمنيعلاداوسةدشْنب 536 جعدلاو نسي ءلا
 داوس: كس ؛ جعدلامسق نمداله: ةطدنمونيعلا ىشةعسى ةوةلجنلا نم(لكشالخفا) ةناشلد

 ىلاعت هللا ىذر سابع
 ىلاءثهللان اعوذ مامهمع سار هوةاكش |نمةمجعمنمُتي لكش اوديكوتوادير ة.ل:عءهيفابتعس منيعلا
 هودحولا ناسحمذعال لكشأ ةل>دءام ىت>ةل> دب ؟# اهءامد جتىلتقلا تلازاخ هلوقل رجلا قاطم لص ناكو نينيعلا
 00 قر لامس نءلس عمت انقرهنا ضا بلا وةرمحللهنى م.سديرد نيالا اةورجأ ىأ

 صا. ىفهريس ةرجةلكشلا ىفادتل ا لاقو فا هدالأب مهووهونيعلا قش لد 5 ٌأ ىعم نا ب رح نأ

 رجس لكشأ معو نحت مامهالو لوثر لكش لح اوت نا لاقكت اكن اف نيعلا

 مقلا عياض سو دهيل هللا لص هللا لوسر ناك هنعمهللا ىضرر اج ث يدح فونيتامومءارو مجوبي ب

 وضرر ودنا 21و لهشالا سال مامضالاّلاقو مهج رخ نيزيعلا لكشأ

 سو دلع هللا ىلص هفصو ىفةلهشلادرب لو نيزوعلا رحسأ ناك ىوهيلعمللا لص هنن لوسر نأ همعهللا

 لد وطلاب دهالاو نفحا ىلعتيباالارعشلا امنيكستزوحيولادلاو:اهلا مذ بدخل (راغثالا بدهأ)

 قاسلتا لاهل
 مهبذعيال هنا رهاظلاو
 لبهروصلا كلت ىقمهو
 مس يعهوج و دوس

 هيلع لدباكمميعأ قرزيو

 5 مويىلاعت هلوق بادهالالب وطه اور عقوو ىويمأ اوىدمرتلا» اورشس دح قةقصلا» ذهوةريثكلاوأبادهالا

 نقب 0 |! نيريسفتلل دهاش امهنم لك و ةرثكلابهفدو وبلا فو
 000 سد : دقو نيشلا مضب رغش عجرا ةشالاو

 نيمرحا ردو ىلاعت نيعلارظان لا مبادهاو ناغجالاهذهت ةاخامناو لفسالاو ىلءالا نيعا!ءاط غنحلاو نجا فرط

 ةدحوملاب (جاب :ااقرز ذثمولا «رغشر طاننءيذاماقرتفااملف# لاقاك اهباده|رهتعبذتواه>!:ةناواهقابطن قهحىهوىذالا
 وهوهجولاجلبأىأ ماو

 جابأ 3 و هقرشم

 امى ى]نديحا#ا

 كيم م[تد ام

 هريغو قمتلالث الد ىف
 جاب أ هنأب هتعصو اهلا

 ىأ نرد اةحوأا
 ني-هجاسحلا لصتم

 عيدجلا هبيدشتىفةرتنعر اش 2 دكاونافحأرع- يو ل عهدك 0 اد تسعتانذلا ناك كلذلو
 0 مالو نتحسا # مرح >الاوانإلا لع بكملا عقو ٍ هأوعب
 نيدلاموهكلاموداد_ةبملاعوحننامزلاو ناك.الد_:ةانعازوحيهناف هناكم ئذلا ةفاضا نمراقثالا
 سدلورغ ذل او نكلاو بدهأ جر لات :ىلجرلا هه ص وب بد هالاو ىف ى-««ىلعوأ ةمال ىهو

 زاجناواس اطر جا ىمسناك لحل ىلعلا1#قالطا با نيرا
 رعشىأ فاض هرب د- هن الود.ةدب ركتالو لكلا | ىلع لا .كابدارملا سم
 دبعممأثن دح ىف عقوو رعشلا نمزيسحاخلا نامعاقن :وهو نية<تغبجلملا ن «(جأب لمه رتكراقشألا
 ةءاورلا هذهميضعبدراز_هوةيا 1 ثيدح ف ةروهكلاةياورلل فلاحوهو نرذأ هناو نرقلاب هفصو
 مأثيد>وهوحضور فسم «,قرامعلا < لع عقواذار عظياعرادج_ميفح ر عشا مهم ناك هنالام مدي قث وو
 ك0 ع

 ( لافش ئ)



 مسحتاو ىازلا(حزأ)
 رعش قوتدىأةددشملا

 ىلا املي وطنييجاهلا

 سوح ” عمنيعلاوخؤم

 ةبدق عطار ىأ(ىفتأ)
 نايدنعإ مالا

 روهشملاو اذهابيقريسي
 هيلع:كاعت هللا ضدنا

 كال ننام
 ءاوكسأ عم هيدصت عقل رك

 ناذ حامعلاىقلاقءالعأ

 أمهتدب عمدتو ىنقلا

 اريس نأك اهعاشتراناب

 هفرعالماثمهآر نمادح

 0 0 مشن

 افلاب (# جافأ) ىفأ

 نيبامدعاتمىأمحلاو

 ه->ودمم هاقومايانت

 اراك
 يقم ا ف 222 22 2 لل تبت

 نورةماولاةنيبجا لا ىلا سس اذافع انرقةأ ماوزرةأ ل>وتد اثلناسنالا قاخ امك قو ىرق سدمعم

 نس هدم صعب لادا ك ع :دحواعدق ا ءلااوحدمدتو نيبجاحلا نرقأ لاقبالو نيمجاحلا

 جايه مونرع_غاملسناكنأو هنده#بنيرظانلا مهن شاراذا
 حاعةذمق حاضولا جابلا اهل ةينح هيم>أح نمارثوم اد

 جامل اةضمةلأو سوقلا هيمحاح نمو ه أمث ا .مو شامر هأوقكلا اانيسنياذخأ هذمو

 فدصوو جابالاوديسل 0 برعل اوىبارلا هضمش» ىذلااهطسوةضم .ةلاو سوعلاةمش هلا عع ةينحلاو

 لسوهيلع ىلا عتهّللا ىلص ىنلاحدم ف بلاطوبألاتورو ثمر سوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىبن :|
 لمارإللةمصعىاتيلالاع 3 ههجوب مامغلا سمسا عا اأو

 تشب( جزأ) ىعمواظفل ثايغلاكدرغممسااجل ا !لام او صب أو مهضعب دشن أو تارأو رلا ىدح| ىلع
 ىردتاهمال ةهبشمتاغص ةيلحا ثهدحف هنزاوام لكواذهو ملا ديد" وةمحمعملاع ءازا وز محلا

 ىنا>ةل سورعلا ةفحت فاك حجزلاو حد ملا ىف بجاحلاو لجرلا هءفصويو ىل او تاعصلا ىف كلذك

 جزأىنمشل ا لاقوبيزلا هدضو ف يشك الو ص, رعريغنيعلارخؤمىلاامهدادتمأو نيبجا# لا طم ةةد

 تتاكدب نمزونلا قدك جزأ 35 هنعىلاعث هللا ىذر ناسح لاقودادةءاولوط عم بجاحلاسوةمأأ

 لاتاكع:ص»ناك امجيجزتلاوةةلخججزلاو « ادجرمابحاحوةاّممو * دن ؤرلاقو
 اضيأاذهو ةلمهملاءاحلاب اقم مه ةماعلا هيمستاموعو كلذ انعنص ىأ#«انويعلاو بجاو 2 ان انححزو
 قو ىلاءتهّللا هجر ىذمرتلاهاور ىذلادنهثي دح ف عقوأك (ىقأ) ىلاعت هليادجر ىذهرتلاهاورام

 هطسو فب دح عم هتةرأ ةقدو هلوطانتلاو فنالا نين ر علا ونين رعلاىقأ ههح وهلا مرتك ىلع ثا 01

 ةقدلاب ن اليسا لدم دقو طولا ع 2 رخال“ اسلايىلاعت هللا هجر فنصملاو ند ا ا

 هوبا لوز عستبمق بايد نقال لاقو نير لس والا قوثنهنال-هقو

 تاهصنموهوةءنرالا ةريس عافنرا عمفنالاة بصق ىلعأءاوة#سا مهشلاوم ملا ىلإ ام فنالاسأر

 ديرما ىذرناسحلاةلاح -رلاىقددولاةمالعو حدملا ولالا

 لوالازارطلا نم فونالا مث د م-هباسحامث] كو ولا ضم
 مشهندن رع عورأ فك نم 2 قاع -*2 رنار زيسخ هقكد قدزرعلالاقو

 ىلا ع هللا ىضر هباحص أ هفصواذهبو مشأن اكو هيلع لات هللأىلسهللالوسر نا ثيدحلا ىفدروو

 نابا ممن عجو ىتقأن اك سوهيلعىلاعت هللا لص هنأ نمر همتشاامدضرأءد وثثددأحالاقدرواك مهمع

 نينرعلا ئقأ الاذلا هىلا نيا لوق ءاءلدبوجابلا فراك ةحودممريغهندان زنافاقيقخ ن اكو: ةلا|| *

 سكعنا ىنقأهنظ هلماتي لنمو مش هفرعال ماممءآر نذانهجأرم 0 ماد « لن م4 تكل

 تحاقم_فةوق نموهو نانسالانيباموأ اراذثلا نيوامد عام ني 9 جافلا(جافأ) للا ةرعالا هم 2

 هللادجر سوماتلا س>اصهعبت ”وديردنبالاقورغظاحولفجلذو كما ا تطا

 وأ انا كاوأناسالا اول ,ناكءاوساببديقاذا ىأ ن انسالا عمرك ذاذأالا حا !ةأ ل-_حرلاةءالهناىلاع"

 مهمالكيئاقاطم هلامعتسادرو هنافنب ل رب سدد د :الثلامهريغ

 ىلاعت هللاه_حر ىف صملا ىلع ضرتءاد_ةانه نمواهريغو ةفاضاباد_يةمدروهناف لوالان ود

 ىكر رك يع سادفو هتفرعم اذك ةمالاابمف لمعت_سوملذاةغلل فلاح جافأ هلوقناد

 جاجعلالوقك لهي ريسغ نمريسُدك اهرهي_-غناؤةفصلا :د-صوصدغالا لهأ 0 كلذك

 ةلاهىلأ ناو ازكهثندحلا قىور لاوعتسالا| ذهنالث كه قو د احا غما>ضاوتدنأ نامزأ 2

 « ةيبرعلا تابثاىفهيلدتسال ثيد-4!ناةاحنلا ضعب لوب ةريعالو برعلا» اهعةصلخن 1-5 يارا

 ةئيعموأ ةقلطمةفاضاياهدميقت مرتْط دةوةقاطماهامعتست ل2 ىعاةماك تعص اذا برعلا نا لعأو |

 22 2 هه حس ل ع ا ا

 ةدحوك



 هنرئادءاون_سالارانيدلاب هجولارب وديهبشيدقوار ودم نكي هج وناهلثامش قدروا ليمألوطعلا ىلا نكلىأ ٍ (هجولار ودم)
 هثلثملاد, دشن, (ةيحللا ثك)ن يسجاحلا ما

 ثيح اهرعش ريثك ىأ
 فو رحاب برعأ اذا خأو باك ةصوصخم ةلاحىقهمزأت دقواهونو ١ ةهدحوك

 اهلباقيامىأ(هردص” الع هي ا دقو

 ذا طاسناواهيةرصق عم ||| دود هناوهواشش اذههنا مث هيف نامي فاك ب هدييقت مزتاثدقو ن"الا في رعتوةمطاقو ةفاكوحن
 ريغ ريغنم ىن-ءملاكلذىف هلامع”سا نم ءزاملاامرعايكة ص وص ةثيهىلءيرعلا نعظفللامعتسا

هفاسايةاهانعمنءاهلق:واريفز وحتلا زاحاذاو هيف ندم ه.فاكرخ [عضومىف هةينبل
 قيرطاااد

 لوكاملاءاقيمدعل نانسالاو مغلاةدْتا ربيطهنالحودم جاقلاو عامسلاهدضءدتو اصوصخىلوالا

 ةمابننبالوقهيفحلملا نمو ةحيصفةلهس حرا نمفور#لا جب ورخىلغةنواعملا عمامهندب

 اجدلالايذات حت حبصّرط * هرعشو هنيمجىذلا ىدفأ
 اجافملاهرغأ تيآر لسهف # قءلمىراد برق عمهرىلام

 هحجولا ربودتدي دش نك ل هنابرسؤو رب ودنههجو قناكو مثاكملاءالهلوقب لئامثلا ىف :ريع(هجولارودم)

 نيمسلاور ودملاب سف كلا, ماك اوانهدارملا وهو نسحأو ىلحأو هوةلولق هلا طا عم ربودته يقلب

 نون ىوغبلاىور وهجولا ليسأ ناك ملسوهيلعملاعتهّشلا ىلصهنا ةيابنلا فوهدضوهف فحئلاو

ر دءلاكهجولارودمهنانمدروامو اًضعباهضعي مشت تاءاورلاو لوطه.يقىأهحولا
 ءايضلا ىلع لوث

 امني وأ ىنعبا.هلهةبمحلاونيبحلاو ىيضاادضةعلا (نيبحلا عساو)امهندب ةافانمالف نسحلاو

 ىلا مجالا نمةيصانللىذاغنادودسلا عضومةهمحلا نابامهنسب قرغلا ىلعةغللا لهأر ثك او قرف

 يتلا طخو مهضعب هركنأو عومجلاوةرمحلا ى:فمعقلطت اها ليقواةيبجاهايثاحو رعشلا صاصق

 ريهزلوقحرتش لاق مدان | ناالا ىنعملا اذهب هلامعتسا ىف
 بوعكلادرطعهرصناو « هيبكتمو نيبحلابىنيقي

 ةعسوأاط رغم نك:ملاذا ساو او مقل او للعلا ةوقىل ل دما نيبحلا ةعسو ةهمحلا نيس ادارأهنا

 ىلة: ملاذا ةرمحلا نم بلاي ديرأهناةرابعل ا نمرهاظلاو لتاك افوطوأاهصوخشو اهخسح ةهحلا

 ىلاعت هللا ىذر دبعممأو ىلعو ده نءقييملاو ىذم رثلا قةفصل ا هذه(ةيدالا ثك) ةينثتلابنيسمحلا

 ةقمامود-حمافوصأةرثكلا,تعاماهحمى :ربال ةفيفخرب غةفيثك نوكت نا ةيحللا ف ثكلاو منع

 الوطاهماىنعي فيرشلا(هردصالم) هلوقب راشاهدلاو ضرعلا ىفرعشلا ةربصقالو هل وطب ت سلو

 هرخغت 'المدقم-هوقهلثمو هفرظ ىلع ذي زبال ف ورظملا ناليفةلاحاهناكاهلءف هردصر |دةءاضرعو

 تيئدقوتلاطلالاور دصل | ىلعأ ىلا عت هللا هجر فدصملادارفهنمةدالقلا عضو وأ ءالعأردصلا رخو

 ىلصهتيحن ناكلذ نم, ل داحلاواضر عوالوطتو بانا ردصلا لب اقيام”الكا#تادارملا ليةواهرصق

 نانسالاهيلعشدشيامءاحالاو ىحالانالعاو ع ةقيفخرغاضرعوالوطةلدتعم لسوهيلعملاعتمّلا

 ةئكاهنوك ىفاني وهوه_ةيحةفخمرملاةداعسنمثيدحتا قدروتلةناف © هنم:ذوخامةيحللاو

 هيك لوط ىفثالثىفلجزلا ل ةءاوريتعا لمقدقوهمذ در وال ادجاةوط مدعكلذ نمدارملات لق

 رعاشلالاقوهتننك وهعاحسقنو

 هتيم نملاطام 7 ادقمب 03 اندنعىفل القعز اص و

 ءاوسزءونثب وه (رد_صلاونطبلاءاوس) ركذلل+_ةكرح ىفه”فخر سفوةينثتلاب هوية فخدرو هنا 2

 لعجالوه:مريدقل ةجاحالو مدقمرب_ءاوسوأد يمن طبلاوامبيوةسمىأ هتفاضاو همصنبوهعفرو

 نءاذهدحأوأ امهجورخمدعوامهةل- لادتعاىلاةراشاوهو ىفاملتلا هلاقاك ريمضلانمالدبلأ

 ل نهلاطامرادقع »+

 ىلءدازاماكمدخ انك

 ذا ناكاعر وةضدقلا
 لصاحلاواضيأاهتارطأ نم

 الو جس توك نكد هنأ

 و ةبرحللا فيقح

 ىلا هل رأت ريغاهص وصقم

 تامداللا لاقو هردص

 هللاىبدىنلا ناىور
 نملاق لس ودلع كاك

 هتضراعةفخعرملاٌةداعس

 هانعموهتيح ىوريو

 قوفةليوطنوكنالاها
 هللالوسر لاقو لوطلا
 سو هيلعىلا عت هللا ىلص
 لدحرلا لقع اوريتعا
 هتيحل وطىق ثالث

 هك وها شقنو

 ىسملا نب نسحلا نعو
 الحجر تءأراذالاق هنأ

 ذخانملو ةليوطةيكاذ

 ىناكن يي نيب ةي4
 تااطام ل دقو ْش هلع
 صقنوالا طة نا اةمحن
 لاطام رادةمهل-ةعنم

 لوقهنموه-:رحل نم
 رعاشلا

 ةي2 ىتغلل تريك اذا
 ىلا تراصو تلاطق

 هر مدد

 ىلا ل عع ناصقنف

 اندنع



 اسحىأ( ردصل أ عساو)

 ةقفثدحأ لك ع سود ىعمو

 (نيبكنملا متعامل ح 9

 بكذملاةيندت فاكلارسكم
 دعا ماظعم وهو

 ماظعلا مخض) فقكلا و

 اقاطم اهكلنيلغ ىأ

 ل_بع)ناك اصوضخو

 دضع ىبُدم (نيدضعلا

 حيهعلاوهمضو حقب
 قفرملا نمدعاكاوهو

 حقب ليعلاو فدكأ اىلا

 ىأةدح ومنوكسو نبع

 هلو ةاذكو اهمحض

 نيباموهو(نيءارذلاو)
 قكرملاو فكلا لصقم

 ندخل اىأ(لفاسالاو)

 اهلك |اذهونيقاسلاو
 تب دحل هن وقلاكنذ و

 ةوق ىطعأونا ىر اخبلا

 بحر) الجر نيثالث
 ءارلا حستفب (نيقكلا

 ىأءاحملا نوسكسو

 ىعمو ةروصامهعساو

 م هوذا

 عونف ى دل لاقو
 هميعل لي اد نم حسيش ربل

 ءاحسديب ىرولا مع
 ب
 فلا ىثدك سل هؤاطع

 مدعم

 ىأ (نيمدقلاو)
 اًضرعوالوطام ععسأو

 هعريغاذهلوقأ » ىفناعملالامة>| قرهظأ )

 000 ل ا ا يسن ني انج
 وسو نماطةواز اذا كلذكو ةنسحلا تافصلا ن منكي ملاروضموأ اراب ناكاذا نطملا ناؤلادتعالا
 ءاوسو نماطتواز را ثالذك وةنسحلا تافصلا نم ن<.لارمضموأ ازرايناكاذان علا نافلادعالا |

 00 5 او)ىكامسلتلا هلاو هك ا_:هدا ارعسدلوهطسوىءعنوك دقؤ كول

 ناك قبلا لاقوردصلاضدرع قي بلاوىذمرتلافوددصلا بحر هآوقب نعي تهت ىضرةرره

 ضدرعل اوهئطمل وأدم صن رعمر دصوو ردصاوأسموهذ ضيقكتم ريغ مس وهيلعىلاعتهللا ىلص هنطد

 قيضرعةهردص لاق: اكرومالالامّح -او4ان ءازاك نوك :نأز وك ىوفصلا لاو ىنهععساولاو

 وك اةعسأ |ىلا ىلاعت هللا هجر فخ كملال دعو (هنمحجرح كلردص ق نك الفل ىلا «الاقو ردصلا

 وافا م ءاذهسملوةمس ل ةيلحلاى مالاكلانالاخش مس

 (نيربكنملا ميلظع) لما *ةىلوأن اك ةيانك نوكيل ىعموأ >ردصلا عس تاومانممنأىح دلالاداك لاق

 ىو روامه محض ىف :كلاودضعلا مظع مش وهوةدحوملابو فاكلارسسكو م

 مخص ىلاعتهللادجر ىدقاولا ىور وامهسؤر مذلابامهشا ٌث مو نيك تان اك لئاج زم وبلا
 نيكس ااونيتبك رلاو نيقف راك ماظعلا سو ةرىأس اسأل لمل>لّثأه ثلاىقو نيباك- او وندضعْلا

 ريثكلامرحا م-ظعلاوأحاحصلا ىف ظيلغلا مخضا |( نيدضعلا لب عم اعلا مخض) هلوق 1
 مخططملاو| اق تدضتتا اذاتمخّضأ لوقت اهظيلغ ماظعل| محض ىنمي لا را دمع 00

 35 ةوقنا مهوتةلهملا ضعي و لضامالاردصا طقلاما رضاكم ما عو ملظ 00 :ا

 ىهميعنوبألاق سدداركلا مخ ٌصهريغو ىذمرتلا ىورومظءعجالان وكي ءالهبالطاغماظعل اىلاوملا

 اهمظع ن-.ع<ماظعدار_اأوءاضعالا ىوغل ا لاقو م اظعلا سور لقد حاولالا مي- _ظءىأ ماظعلا

 ماظعلاوحراوحلاو فا رطالا مظع ناك ملسو هيل عملات هللا ىلص هناتسدثدقوفارطالاو حراو4 اك

 اهياي ةدحوملانوكسو ةلمهملانيعلا حتمي دعو ساو لا مث ونس وىوةياهمظعي ناس :الارسأسأ

 تاةلهيفوافيفذ نكسوةمجعملاداطلا مذو نيعلا عّتفي دضءةينش' ني دضعلاو ىوقمخض ىعممال

 لصقمنيباموهعارذلاو نيعارذلا ل ءءو ىأ (نيعارذلا وزادعاسى ل ١ وفدكلاو قدر | نيباموهو

 هيديرب ىنامسلتلا لاو لق عم ب - (لقاسالاو) عماصالاف ا ا ةرحلان موأقذرملاو فكلا

 ىف اقمتوةلاك ينذر امم كلذو نانا !اوناذ+ةلاامدار ااهريغلاقو هج ىتابو هيلجر

 هللا ىذد هرب رهىأن عدجأدن_سمزوالجر نب" جاو : هوى طعءأ تسوهيلعىل اعمل ىلصهناث دحلا

 حشااواعيج لم نيبكنملا نيرامديعب نيعارذلا بش ناك وهيلءىلاعت هللا لص هنأ مل

 (نيمدقلاونيفكلاسحر) ضيرعلا ىنععتلههملاءا ءاحلاب وةدحوملاءابلا نوكسو ةمجعملا نيشلا حّتقب

 قل لاك ىلعءتلالدل حر اول ارعك نمهرهاظ ىلء لو وهوامهريبك ىأى اجتلا لاقوا وهعسا 0

 ىودناهنا قاولاوهّتحامسوهدوج نعي 000 نيفكملا ىفمهضعد هاواتو امهرغص فالخ
 0 ا لل واعلا اذهل لاحم الف نيمدقلاو نمغكل ابحر عو#

 هبادر ودقوةيسانمهلقمضلاب انهقاذناس هب ماقم ىف وأ ها ةبسانمالف حتّتفلاب ها ناب ماةمىف ناك ن أف طقق

 مام نان الوهو عساولاال طلقلاوععز ؛كلاونيمدقلاو نيقكلا نثش ناك ل_و هيلعىلاءن هللا ىلص

 هيلعملاعت هللا بص ىنلا ةعصقدروهنا هلل ءةق ندا اغلا ن نئشلاىلا عن هللا هعحر ىمصالارسكو

 نيلااحاس .دالواربرحتسسمام هنعىلاعت هللا ىدر سن نءهريغو ىراخملا فدرودتو هي هفاش .امهاسو

 0 هدحلا ىفامدشرسف»الن أهسغن لعل ” افي سو هياعىلا تلا ىلص هللا لوسر فكن ممتنأو

 هننهموهداهحقهل-ع رام“ ءاب 2 هوسخوة قا ةهسمامةم وعنو .وهيلعىلاعت هللا ىلب_صودلج نيل

 فا رطالال 5 ءاس لو هيلعىلاعتهّللا لص هنأ نم عصامدودردريصقلا اظ.لغلابن ثشلا ديبعىنأريسفتو |

 كس جوج

 ىف الإ

 ١ ع حقا # كده ىذم

 درو رك 222 22222222222222 2222222222 بج

 8 ا د ا 2 جل 6



0 
 0 ا ا ا ا ا ا ا

 ىلا عت هللا ىل_صهناىو رهناناسمالا ىرعىرثوت لاه ىلاعت هنلاهجر ىزرابلاناىلعاو # ىت الا
 اطسو نم ضرالا هلانتالىذلا عضوملاوهو مدقلا صج: ىفاجمىأنيص#الا ناصمت ناك مل_بوويلع

 ءاملاامهنعو ني لاتاذاوامهكمأىأنيمدقلا ح._مناك ل_بوهيلعملاعتهتناىلصهناىورو مدقلا
 هل سدلا مهاكب ْئطو «يمد#ب ئطواذ اهيفلاقهنالهفلاكامهنعىلا_عتهّللا ىذر ةريرهىلأثيدحىفو
 نكي هنالعيسملا مالسلاوةالصلا هياعىسعىمشولاةنيمدقلا يسم ةياور ىءاوماذهو صخأ
 نيمدقلا نة ةياور فلاح وهواميياعمحلالزيمدقلا حم يسم ىنعم ل. ةوهيفدوجولا دحأ ف صم هل
 هريسشبو قةشتالور كت !مبيف سلفا مم لاهل مان يمدقلا عمل ثامشلا حرش ىذرظن همفو ىبتنا
 هيمدقىتبابسن | ءريغودجأ ىور وامهعباصأ ظ راغ ناكةامبتسالملاعب رس ل وسلا ىأءاملاامهنءومش هلوق

 6 رهاظتم جلس وهيلعىل اع هللا لص هل > زر رصنخت ناك ىويبل اق وأمه ريغ نمل اوطأ سو هيلع هللا لص

 ع-داصاب صاخهناف طاغداطدو نملوطأ ملسو هيا عىل اعتدنا ىلصهتبابس ثناك قالطا نمروتشاامو
 لئاس) رظنهسيفىك راخبلا قروك ذم لامظعلا ىنءكهناالا درت نيمدقلا ةعسنأ ليقامو ى-وتناهيطجر

 نيابهنان مىوارلا نمل ثلا فارطالا لئاشوأ ف ارطالا لراس ىذمرتلا لام ىفو (فارطالا

 اذان ازيملال اش نمةءمج ءملابوأ طرفمالو طارغاريغبالدةءمادا دتمااهدتمم ىنعتنالي_ىا نم ةلمهملا
 ماللان مادبا نوذلابنثاسىورو عداصالا ف ارطالابدارم اوهلءقامهنمدارملاوهيفك ىدحا عقترا
 فرصلا ىفررق:امءايلا نمةلدبمة زم ملئاسو برعلاهبحد تام عداصالالوطوىفام-|لالاقأك
 نملوطلاب رسثو الفالاو عمك سايقلا ف الخ ىلع كلذك ىورهنادارأن اءاءلابهنا ىتقملاىف هلوقو
 نه ىورال 7 معتلا هريسف:ىهجوالاو ل:ةاهئاصغأى أ ةضفنابضقهءعباصأ نأكىو ربودقعت ريغ

 رين ىععر ولأ د رحدملار ونأ) مع بأ هلاقد ادن مالا ةط ويسلاو خمىذمظع ل كب رسقو ب صقلا طمسدنا

 ءارلاو محلا دقو ممل مضي درجت ملاو ىوغبلاوىفامسملالارمعق |هياعوناولالا بأي نم هنالةويسثمةفص

 ن-س>نالفلوقتنرعلاوبا.هلاهنعدرك نأ هناش نمىذلا »لا ىععنمتامهملالادلاوةددشملا

 هيلع لضم اريغل فاض ليد ل عفأرونأ ل يقو ىنعفلكلاو ىرعملاوةيرعل او ةدرحلاودرجتملاودرحما
 درج لاةضنةأرمالاقي ىميمردصم مضل ايدرجتملاوهري غدر حةمنمرونأهدرحتمىأةاحذلاهرك ذاك
 ىأب الا لع سلو عزنىأب ا..ءااهنعدرحا هورس نوث داو ىرعتا اودرحتلا دنع ىأد رحملاو

 تدن هنال كرت اكلاصبالاو فذ | ىلع لوعغم مءاوأ درجتلا عضوممساوهوأ هنعبايلا تدرحام

 ل ءجهنابلوقلاوهيرورمك ةل_صريغب هل د هنم ىدباللوعقملا ساو ىمايق ريغ هنالاقيالفبرعلا نع
 نمهل_عجو ةمشماةقسلاد:مىبوم زاللامح رى_ععىدعناامح رعاك ىدعماادرس ىنععدرك

 هرثك اوه-لغأر امتعابندبلارئاسوري_سفتوهتحت لئاطالىذلالوقلا فرخز نمقئاقدلاو ىئاحا
 سل هنادارالا وفاقااوةلموملاا دلابى.ةد(ةن ردد قيتد]ةيها وتافا رخامهو هل ء+و ن_سح مالأك

 ةامهملانيسلانوكسو ىملا حافي ةيرسملاو ىععامهوةلمهملاءارلاءىورو رعشلا ف ناك.ةمالو ضد رعد
 اهدي رعكلا نمطةوهف ةرسالردسصلا نمليطةهرعةدحوملاب واهحةقوكلذك ءارلا مذو
 لوطلارهةبرسمفصواذلو ءادة,ارمصةيولوط» نطيل ىلاردصلا نمققدرعثهنارهظي ىذلاو ليق
 ىبرطل|لوةدوهو برسلا نميري لاو ةغا اصالة ةدلابف_صولاو ةرسل ا ىلاردصلا !لئاوأ نم
 قوءابلانوكسوءارلا عقب ةغبرةأرماوةعب رلج روةماقلا ىدعدقلا (دقلاة-_عبر) ابيفبارسنالاو
 عببارلا سوماقلا فول د”عمىأ هلثمع وبر لج رواهريقةغلءابل ا عشفورك ذا قءافا فذح حابصملا

 بس هس هسصيس تسسلم +

 أ ذاك: دقلل ه:ةةاضاىفسلوتاذلاو س:ةلارامتعءابهنانو ليوطلاو ريدصقلا نيبلج رلا|

 ىأ (فارطالا لئاس)

 ل-جرالاو ىديالا مان
 وهواهلي وط عداصالاو

 ىورو ةله-هملانيسلاب
 (درح لا رونأ) ةهجعملاب

 ىأ ةدد_كلاءارلا حّدشب
 هندي نمد رسام نأك

 قيقد) هريغنماقرشأ
 نوكسو مه حتقب(هنرم.م ا

 لاةوءار مذ وهل مهم نيس
 اني ,تايساكلا
 ىذلا رعشلا طءخىهو

 ةرسلاو ردملا نحب

 لاق لادلاب قاس دةدو

 د رار و نادال
 قرفام_ْسبتاقءارلا
 عدفب (دةلاةعدر) قيقد

 ةد->وملانوكسو ءارلا
 هاوراكةماغلا عوبرمىأ
 هلي تانراد يلا
 هد ران



 هل وأ وهىأ (سدا)

 ىأ (نئابلاليوطلا)
 ناب نملوطل اىف طرفملا

 الو) رهظوأ كاعد عع

 مسك 6 درتملا ريسلا

 هنأك ىذلاو_هو لادلا

 ىلعه-ةاخ صعد ددرت

 ةاها اوهرصصق نم صعد

 (كلذ عم و اهليق 0

 0 ردع رهنوكا عمىأ

 555 دو] | همشاعن نك

 (هلاطالا نرد 8

 هيلع) ىنلاهباغىأ
 نر اوراس
 اهبرص_ ةيرزعلوطلا
 2 0 ولد

 هزم لصف هن ردع

 لح ( ىعمالوو اوهر وصال

 دش ورمس 1 رعتملا

 نعل امسشب وناس دقو

 ةدوعجلا نمد ىأَن اكسو

 ) رثكا اذ ةطوديلاو

 ىدبأ اذا ىأءارلاديدشنب
 (اكحاضإ هنوك لا نانا

 ىأ( رثقا) امستهىأ

 انس م هنع) فشكنا

 ذقواخس رصقب (قربلا

 روذلامصقلابل قودي
 ىأولعلاو فرشلادملابو
 هءوص كسا

0 

 | ىص هناهريغو ىذمرتلا ىوروروك ذملا ليو اتلابإ.وهياع ىلا عت هللا ىلص ينالريمض هيفو مهونأمك

 هنوكيدارملاوةعدرلا قوق هنعهللا ىذر سن أن ع ىلا فوعوب راأن ملوطأ ناك ملسوهيا ءىلاعتهللا
 لاقاذلو شحافلادارألوطلا قنن مورصقلاو ٌس> اغلا لوطا | نيب هنا دعب روسو هياعىلا ءذ هلل ىلص

 نموه:لوطل|ط رغم نكي ل ىأهنعىلاعت هللا ىضر سن أن عنيخ معلا ىفاذك (نئابإ!لي وطلاب سلا)
 ةقراقملانموألاد-_ةعالا نعمدعلوألاوطا |لاحرلار دق ن عمد عمل دعب وأ هلوطروهظا ارهظ ىنعمناب

 ىأ(ددرتملاريصقلا الو) كان ةءالا نعوأ سانلا بلاغ ن ءوأ ضءب نءدضعب لاصفنال عاطقنالاو

 ءدهوهيلا ع جرب و ضءب قل +ديهضعد ناك لوخدلاوأ عوجرلا ىنعمددرتلا نمرصقلا ىف ىهاذتملا
 هريس : قملاك انه تاجملتللو طرفملامصقلاو طرغملالوطل ا مذل مسوهيلعىلاعت 7 هلل | ىلص 4 ةاد وفرص

 هنو هعمىشعناب سانا نم(دحأ ه يشاع نكي 9 الدتعمةعب رهنوك عمئأ(كلذ عم هو هلصعال

 ةةلخامالىعي ةقباسلاةلاحالنايبهذهل اق. نأالاءاغلا مد عىلوالا ليقدودقلار اد قمف رعب ثيح
 روه-ثمهيافورعمهنوكو هرهقاصتا هلهيستدا رمل( هل اطالا لوطل !ىلاب شي ) ردن ةطراعت 3 هو

 هيلعدازولوطلاقهبلغىأةلاطالا هلوقو ةرامت_ساوهفدوحنو ىش رقلالاقيف بتلايعرملا ف رعب اك

 ىورولاصالاو فذحلا ىلءهياعلاطهلصأوأ هموزأعمىدعت اذاق فورعملاة بلاغا ابان موهذ

 نءسهاوملا ىو ةعد رداعءاقر افاذافأه 0 وطرةنالد وطلانالحرلاهقنتك اامبرةدايزوزمغو قيببلا

 ةءاراض#ث اذ_هلهو : نيسلا اا ن 0 و هيلعىلاءتهزلا لص سل >اذاو عسبس نبيا

 دومحملا ل كالا لادتءالا ٠ نءهحور * هريغنملوطأ ىناذ خوددرته يف هند عمجرب ىرقحو هأكللذإ

 بس هياعدحأ قوت ى :رالءلاهبىلاعتمنناهصخةزدعمنيعلا ىأر قاذ_ههلهلبالعجن نكمأو

 مظعتلا لهو روذهم لارتةلاحتاشاإ7قرافاذافهربغل مس ملامبدا |يظعت هءاعجأ نيب نمرهظيل اودروصلا

 امولد اق نه: هيفاموهوأهحتفو محارم كوعارلا عّدفب لجورغش لاقي (رعشلا لجر) ىلخلا هلكرهظف

 ىفةءاامم هل -همىقو طءسالو لجرالن رعش سب هرعش ىورو حدمأو نس>أ لوالاو طءسوهف هق ىثال

 ءاطلا تفي ططقلاو طمسلاالو ططقل ا دعجلارآل نيحيمعل قو عئاوسلا فدان طس مالك هيفو ىلا

 م ا وا طعسأ و ةدوعجلاديدشل | ا هرمسكو

 ادهم ىلا ءأ رادع درا سلم نعرف كعا طربفااذا) 0 كهيقدي دلال نيةفصا | نمد اهنيب

 ىلا :اهمأ| قو ها: عا: س> اك ّض كح ضن رم رثقد و داك صوام سلا ره در | دن قدرك رفا دقو

 ذخأ نموا سرادقم فرعيلامتفش تفك اذاةبادلاترقنملا ءتفاوهو ةهقهقرغن مهنأ ناو دم

 هعيتوءارأادبدشت وءاقل مسكي ىنعب هلوأ رح أ ةرق هوهذمو ىهيلاديع غل ادع ىشاو>ىقورمعلاى :عكنسأ

 ىنعمدود ملا نافاس ل_صأأل هلم :اورو روصتانسلاومدارتمهغي ل مهوهنالات نموا رمدلا صعب

 ىف رغلادا معنبالاتأك فرشلا

 8 انكلا وانس !|هنم ىثشنو ىف يعتقراف يذلا بحاصلا| هيأ

 ناعملهن اذ_سأ ضايب و هدنم مرهطظ هكحْض لاح ىف هناذسأ امنا نعم سوه ءاعىلاعت هللا ىلص ف شك اذاىأ

 سمشأااك هنمءوضأو هام نود فربلا, كلذ هم ثورورس !|و ثلا لاحهيدّستلا صخاماو قربل ا ناعإك

 ىلصه.أدنمكلذ نكي : ملء هدو ريغ حضل اةرثك نالدفحاتفناو هكحض موديالهنأىلاةراشاردبلاو

 ف ةريلا سقءناكم اًضروهمالكوهثاط طع نمريخو عفن همةعب هبط همست نالو سوه_ءاعىملاعتهللا

 بسانااةىرخأ تخت وةراثرهظيف' لك « رمدسأ اذاهنارهطظألا نال ديقامو ةماعلا ةتجرلاو رطملا

 هلوقو هر_غثرونل هش اذ هو ساخ قري ةايذع" الثالث اذا قرع-ل| اس لثة 0 وقربلا

 نعي)



 لاقار ايشعالا اذهب وهفءاملاجا ةءاواقلماا وضصأي لاول“ ثم ونعن ندحتقيدربلاوهوباح دا ىأ )ما معلأ سح ل-؛هنءعو)

 ةشلاتم مهنارطقب ماعلا سحربس هت قىكدلا دعب أ دقو لماع ةلوالا نم مغابأىلا امااهِسُدتلا مثىل" اللا نانسالا هيدشن ن نمىلوأ

 ا ّىد بهن |اعب َ ,ارميدشم مامغلاتار طق ماو 4 را لول اهدا ول دولا وهئافص ار حال

 5 ندعوا هنانسأ ىلءام هيهبشءأملا ىلءهنابحم مع تحمل يقوع صألوال واهتيكست ىورب وهللادجر نصمم ا 0 لاهاب ميكو ءارلا حمم .ايالاو 5 ءاعباا مأ .هومئاقنو هنا (مانفلا دل نعول
 ا ليكولا نما لاق انش ءارعشلا بم .نىذلا تقلا لظلاوهوهّل وقد رلا لاق نم

 ناخد ل دي_سلالاةمامغلا نوم نعرد>: اادربلا لثمن ثمل يدر :هنع قويملاةباو هرل عصأ لوالاو ا 0 ا بنشلاٌ 2 :افنكلوتيكحدقا « همست ىقداكحدةاقراباب
 ىقولاد_ةءالاوناعللاو٠اقصلاو ضايلا ق كلذ مسا ىفهنات_سأن م رهظدام همشىلاعت هلل' هجر
 مهود_هةنىررلا نم الا لعوفطوماريهش ترق املا بح لاف ,.مودّدعد وهودربلا قودي اهملا

 ا كلاب ههيدشت ن ءهلودع نس>أامو ل 5 سدكم عمتج -اولق لا. ؛الا هداعابيا ءسدل ايانثلا نال

 تتسلالرغ سو هيلع ىلع هللا ىبص هّةحأ امهم لعل يقو مرح مايهبسشت نع ههزنتل باحسلا

 حاقاوادربوادضتم د واوا نعمسن 6 3

 بنش نمكيهان بنش هنازو 23 همم قاررْعُمل ءادقلا ىدعن (ىرب رحت لوقو)

 بح نعو علط نعوحاقان عودا درب نعو بطر ولو وأ نعرتشي

 هيدشُتلا ف ليمالفى رهوجملا هلادإك نانسالا ضن ل رخل باء>الو هتاخاشثوءاملا بابح سما س دلو

 انهعصدالىرهوحلا هلاقامو ءيفةهمشالا_مروك ذملا ىنعملا: باح اوك لإ ناقد عز و هلاوأمل
 لقاك هس ْئ هلا همحشلا ن نم هيقالا

 ءامل ايدها دعب اادسشو * هتحن 2 رقامابأ ل معا "3

 ىاسماتلاه>حهىذلاو لوهمملاىأ ؟رعراضم ىرباندع عقو (ابانث نمر رونلاكءىرملكتاذا)

 ةرو كم ةزمهوءارلا مضد قر ةء اور ىفو لبق نزوب ةزمهاهيإت ةنك اسءابوةروسكمءاربءىرب ةءاورهريغو
 َّ ء قييبلاو ىىرادلاو هلثامش ىف ىذمرتلا هاوراذ_هوةياردوةياورعي هك لكلاو ىآرلوه<ءابابملب

 امهلباةمىفنانثاوةيناقوذنانت !نانسأ عدرأى هوه .د' ع.جارانثلاواميمعىلاعت هللا ىطر سابعا

 هللا ىلص ناك ث ددح |لوأوهاغصلاو قرربلاو صايبلا هدب سو اعمزلا لصهاياتت ف صودا رااو

 اذإو رهظالاى هوي. دن نمرونلاءىردللا 0 اذا عافأ موهيلع ىلاعت

 وأردعل ةف صوهو لعاقلاىنانرورغاوزا كاوأ هو لم ىبع ؛يساابنالمثكحو ةدئاز فاك لا ليق

 قرون اهيدش مالكه نم ج ردت ىأ هلا 00 رونللجب ردك ريمضو'ىثوأؤل الث
 سسانلان يح نمةداور وو اقنعهللادابع نسحأ هيف وادنسم قييبلا هاور(اةنع سانلا نس>أ)هروهظ

 هضايس وهلادةعابهت_سحو مهونأك هيف فاك ”الونيدوجوم اس انلاوأ سانلا ع يجن سحأدارملاو

 ماك:اذا) دربلاكوهف
 نوكسوءاررمسكب (هىر

 ىوروةحوتةموزمهفءانأا -
 الل اوهعزمملا مدقق َّك ر

 رهاظوهو هن ورلا نم

 ليبقنم لوالا ل_ءلو
 لالءالا هيف لخد بلقلا

 حصفالاوهو هانم“ 11لاق

 (رونلاك ) رهظ ىنعملاو
 رولا لكم ةماوكأ

 ىأ (مايانلا نمجر)
 اهاتسنموأ انمود

 ةدشواهضايبةرثك :

 رردىلاءاماوأ اهئائص

 اهئاشي رر-عو هناك

 قىذمرتلاهاورثيدحلاو
 ىقييلاوىراذلاو هلام

 صالاب(ساملا نسحأ)
 زوو قدسام ىلعافطع

 نا ىلع عفرلاب نوكينأ
 ساناا|نسحأ وه ريدمَتلا

 هلادةءالاديجىأ(اقنع)

 (مهطعسدأ) هلاك
 ةحوتفملاءافاديدكمب

 هجولاروده نكي م ىأ
 ةرعو حاصلا تاملح همم ةستخسسملا

 نوحسم ليه - حولا مح عمت :جعالىأةثلثملا حت ةب(مئلكعالو) مسجلا فيح: !|ليقوهحولا ع خفمتملا لبق قو شحافلان يمسلاوهللدق ىو

 رعبأوهنماليلق ىأربودن عون و4 نأ ءقر و هدنههح وو وىلع ثيدحامأو ةرادحمالا 3 طرق مههحو نك لهنا لصا<اوهجولا

 ليطةسممنا لو عمتسمالو رودس سل ىأهق:عدي رب هلوقىفىنميلا

 ءاسدقو ىفاجتلا لاق هل اوطوهو عطختلاوهباصمت :أوهقارم ءاوهو عاملا قذعلا ىف نسحةسإ وهنولع اهصو

 موم زموهف طرع ء[ اذاؤام رقي ملامنس> بام قدعلا لوطولاو ات سو هياعىلاعت ١ هللا ىبص همصو قاده

 ىععدم كاوو :ءلان ا فنالا ضورلا فلاق ىليهسلا نا لعأو :هبسقلوهقنعلوطد لصاو ر>ه-قو

 ىلا هل ]وقدم ءاعدروالو مدع .>الهةنءتعّفص ]وق ةهةالد قدعلاوح حدا اىف لمع: ديلا نأالا

 هفالؤ ل امعتسالا نالرظا هيفو اسفدةعلاك لحما لعحص عسيلمتو كتنالاقدسم نملبحاهديجفا
 سمعا ميسم ممصسمل



 ةسارالةٌةيطاو ةفيقخ ىأ(محللا برض)هدّشإ وهب وة وأ ط عب هطعب كاس علب هجن خرتسمالو له هرب سدل ىأ (ن ديلا سامم)
 (ةاىذنمتيأر ام)امهريغو ناخيشا اماوراكىأب زاعنب (ءارعلا لاق) مهطملابالو لح انا |بالز يمحللا نب محال وه ليقو ةعينك و

 ىلاعت هللا ىل_صونلا لوسر نمن بح ءارجةل>ىف) يمك ملابإي ونذالا ةمحش زواحام سأرلارعسش نم ىشو مهدي دشن و مالرسكي
 ُِث دحهداهشد نيب وب ىلعالا ىاطتالا#اةغلل الهأ فاقت ١ عمعأ رمح ا قص ودداهش مسب دحا وبو.اهنأ» رهاظ(لسوهيلع

 ا م بص ببص7ص ص خصص | يي زج رزتا لس ةيلعو
 |س ومالا فاك مهطملا( مثاكمالو مهطعسدل ) « دّقعلا ن دشس هانم ا ىةءقوو هلوقكو انهاكرشك كلو ىرتالا لكننا
 هرودمةعمتجلاوهحولا خمتذملاو دادضالا نموهوةةيقدلا مسا فيحنلاو شح افلا نيمسلا مظعك | اهصو ناسك نأ
 ننس قههجومتلا مرك لع نعي و مةغصل هذ هو ةمالكلا نملوعفم ما مثاكموهجولا مك ليلتو رابتعاال |اينئلزاتعا

 اهنمو مدقتاماهنم زاعم هاواهمعىلا» هللا ىضرةثئاعزعو قايسو لصتمريغدانساب قبيبلاو ىدمرتلا || . اللد مر ىكواهانعم
 اذارب ودا اريغابنم لكةداراحصب وداوسلا ىلا ةره ل ا هنوأز واحناو محللا ريثك ندابىذم رمل ىقاك ةعاركا سلا نا 00

 وهوسوماقلاقروك ذملاءانعمامأو اديك انهنوك ىلا فطاعلا عمالة داعاورركتيالثل مئاك-لاهيرسف || هين كلامو ىفاثااك
 مسامئاكمولا<اولامكللاةياغف هئاضعأ رئاسومناتدث دقوهيغنلانهعصيالف لالا ىفعرابلا || رع زاذك ىلاعت هللا
 محلا كر *< عمواقلطمهجولارو دمب رسسفوا دن سما هع ىلاسعت هللا ىذر ةشئاعو ىلع نع ىورم لوعقم سولعلا قو ىدخرلا
 محللا ةف+ عمري دا ةهمحلا ىفادلا ك نحل اريصقلا هنا ةيابنل | ىفو نقذلاريصةوهليقوةنجولا ىقاملاو | ءادرورازا مضلابةل لا
 ههحو هللا مك ىلع نع رماماذهىفانيالو هرب د _.سهالهجولا ليسأن اك مل-سوهيلعىلاعتهنلا ىلص هنال نوكتالو ا 0

 هفالخ تدمءأوةمومأملاةطرمم ارادت الا ىننملا نالهجولارو دم هناي هذ صو نمهنعىلاعت هللا ىضدو اكو وت نمالا هل
 رعغدارماو حاصعلا ىفاذكو محالا ةرثك عمالا نوك-:الةمثلكللا نا ةخسلا ح رشىئنأالاهباوحرصأك لاتاد ؟و ةئاطب هأبوأ
 طاغوهو مهوناكقنعالال ل_سوهملعىلاعت هللا لص ىذلا ناتفصلاودادضالا نموهفاضيأ ةطرفملا لكنا رو ىلخلا
 ىأاكسام:مانداب ناك هنع ىلاعت هلا ىضرد_دذهثي دح ىو مادهو(ندبلاكسامتم) انهٌس> اف وارع'الا لع لصدحاو

 كسا -ةمه_ ىلا زغلا لاقوا هئاخرتسا مد عواب تول اهضعباهضعب كسعهؤاضعأ ناك ىلا لدتعم كوغاكبتو م

 برض(محللابرض)بابثلا فالخميفمحالا ىرخس نأ هناشنمىذلان اهرضي م لوالا هقاخىلعأ] هر 3 را
 د_>ىلاالهغيفخندبلا مل ب1 ةىأردصملا ةززيةدحوملاو ةلمهملاءارلانوكسو ةمجعملاداضلا عشب || ىايتإ ىو د عقد اهميط

 ةفرطلاةكهيحدمتي وهولازمل || قالزمالا ىلعّةذنلا لهأ
 دقوتلاة يلا سأرك اشاشخ * هنوفرعت ىذلابرضلا لجرلاانأ ال نهرا ناسا لان
 لع>رلا ب رضل اةغللا ل_هأل وق عممحالا رك ذو مهطمالو لحانالنيمحالا نيبهس# موق ىعم ا دهو ها يلعدر ثيدحا

 ىفو اهنءىلاعت هللا ىذ ردبعهمأث ب دحىةفصل اهذهودب رحتللوأ ءكرتشمهنالءانعمناممل ضيق لا 5 ذات ل قارهلو
 نالمحللاريثكو أ اميسجىأاندابناك هنا نمرخآث ي دح ىفدروامىفانتالىهو ىتبمبلاءاور ثيدسح|] ا ايإةلالد هده شقس
 دب رأت يعن ثيحو لد: ءمةينراهبديرأت نثآث يق ةيدسنرومأ اهلباقموةفخ اوةرثكلاو هلقلا امأوتإل(لامعتسالادجأ
 سوهيل ءىللاعت هللاىلص هنا عيحصلا فا هرخ 1ىفاندابهنوكو هرعلوأ ىفناك اذهنا اوأ طارالا الو كرا رهن وك

 ا نك او بلا ىلانه لص هناافخالو هيارتك هنضربك املأ كي يوزر يتناك
 هنوكما هنك_لو ندبلا مكريشك اندابهنوك ىف راظنلاعطق عم فاكوهت

 وود واضعب هضءب ىوقي اكسا متم
 فريفخو عةهكسب

 ىذمرتلاءاور ثيدحلاذ هو هترتتمدقن (هسنعىلاعت هللا ىضر بزاعنءاربلا لاق) ةيسسلاهدهب ص ارز[ ةسفدروانع

 هللا ىل_كهللا ل وسر نم نس> | ءارجةل-ىفةملىذ نم تءأرام) الا نسحأ مدي هاورو هحدتو ىلع لدءاممرئالاوربخلا

 ىقسأرلا عش نملاطام مما دي دشتو ماللاريسكب ةللاوادحأ ىأردقمل ةبموأ هدئاز نم (ل_بوهيلع رضحلا قدهسل ةدارك
 دا كلا م اس ظل 20 115 ا ا 5 1 ل ا ع 8

 دحأ ىأرام هنا ىلءلدب لبروحالا سدل ل و هيلع ىل اعتهّللا ىلص هناي رص هيف سدل ثيدحلا نا عمرقسلاو
 هّللاىلص هللا لوسر نمنس>ح[نوكي نأ ىننةءاغصلا نمةياغىلعةلا<لا كلت ىف ن حلا نا عمءأ رجةل- سالو ة|بحاص نأك نم

 ةهارك-لا لبس لعدراو يملا ناو زاوحلان ب ىلع لمع هسل مل ىلع مت هسالريدقتىعوأ ناك س دل ىأ ىلع لسن هيا تلا
 "ريد عملا نافربد ف رجأ هناةريثك رج طوطخ هيف ىذلا بول لاقي دق هنا عم ىمهنلا لق اوعوةو ل «ةحةعقاو ةيضق هناوأميرح:ل ال



 هنأ عمروظحملا ليد مدسقيأع هنجا اذا مرحخاو عسدمملا لو !دلاسميبلادورب لاحت اديب عوبأ لاقدةوربت ءلاوهةضراعاملا ثيداحالا

 ىكن فيك لامتحالا نم معاونالاهذهدوجو عموءالقعلا لاحرلا ق و>ىفامو تادكرت ناك :الو ءاسنل ايهم .ثنل |هءانتما|ل ماد ف ىكع

 مسالا هم يي او اق ثم حنا ى اطذالا برغأو لاا ؛ لعأ ىلاعتهلاو كالدتسإلل

 سد ,قرغلا ف ىفامخادقو 5 :|نيبك ملا علب :امة#اواوةوكل+ 9 ةود<1نودل.+ ةونذالا ةه>ثثزواح

 تدمسو نذالاةه>شهر ,مش نمزواجام هللا لمةفعت انور ةولاو مذلابةياورمس؟ ..اايكمللا هب هل ده

 اهماملأب دا رااوة:سلاح مشى اك بك 1| ىلع طقسام, ىهوة* |ىهف ا .:لاباهماملالاهب

 هزواخت ليقوالماةهم !ءاهضعداط هدم |[ ةماهعوقواهطوقسوأغو' 0 اصلا كا

 رواحوأ ن ذإلا ىل_ءلا ام ةرذولا سوماقلا قورظن هي ةو همم -ةمدرطل هرعش ْنأَك 'ثيدحلاقدزوامل

 بكذملا غلب أاذافةمح_كلازوأحامةمالا لاوةرانوهرأن ىر_هوحلا فام قفاووة للا ثا متةمحشلا

 ناىل ع مهمزاك لجنيعتيل ليقوةنسلاح رش .ىئامىلعلو وهو ضقا:ةلاوأو سلا هيقم هودثةجووك

 ىلعرخ : الاوا مهدحا ىلع مهضعي رم 2 ”ةاقمااهغلم «لامو بكن :ملاىلع طةسام نيينعم أن يمغل لا ىف

 ْن < مهعمو صفا: ريغ نمةءلات ى 44 .ةذاةوحش برض هنجلت امشلاقوىره و2 امهركذورخ" الا

 ىعم ةجلالوقأ# ىم تنادي دسر.' ليديعب وهومدعب ركذامل لصواع روليةةجهنابثيدحلا لوأ

 لو زئلاوأب رقلاودوماملالا نمةمالاوةرثكللاو هوروفولا ن «ةرفولا وريمعلام 4| هنمورعشلاةرثكلا
 نيب صضراعتال_ةهيلاس شام يسكت واق 2ك كلا :رومأاه .هو#وررَقل اوةردكس !انا قالو

 نئارقلا بسحتةروكذملا فاعمل قهلا ساروا |: قاقتتالاو لصالا بسحاريناعم

 ةبيشلابوأا عسعن قاما ةردكس !أوهياع لزتتو أهنمب رقت ناب 0 ةلابوأ| ممحدش وأ ًانذالالا :امدمالاو

 يد ل ل : وةلمهملا» اهلا مضب ل4 اورمدتف ىفاعملا تك هذه نم ملك ظ>ولاذاؤةملل

 ايوثالوادحاواب و“ 'نو اك: الق ىمتت اةناطد :هابوثوأن يبو: ن مالازإ-نوكل الوهريغوادربءادرورازا

 نو ءلادو رب نماهمناةداهملا فو هرمغو همعبلد ل طم للاب صةداليوثلاو هى: .اذ | هلاك ةئاطب هل دل 1

 لاقو ةيم لاو ادحاو ساحب لان روعلاةدحوللا هؤاتودحاو سنجن منيب وثالا نوكم هالو

 ءارمح اهم _صووةد_دولاءا أع 1-1 وأب ون نوكس :دقةإ-4اناىلعل د ءادشد دا ىف ناختلا

 م-هوو هر خت ىلع ق فم ءح.يص ثيدهلاو نيون ىلعالا قاطتالاها ىل_عنوةبطهنويوغللاو
 ْ وهوابت# بو: ىعوأ محلا ىل_ءانماوامحم كاذب تيمسامنالاقفهق راش مقىلاعت نياوجر ىعذضملا

 نيبو : اهنوك طارت-ثان مهل ةناعلوقأ# ناك عونكأن مهل> ىوسل سوم م لكن اهئاضمقال لطابب

 احدي ىاعتاىاؤهفل اكاملي دف نءوسوماقلا بح اص نع عمال ءانأقن لقدم ءاعةالا ىل- هز فاقت او

 ةيمسشأ|هحونالئُدد سداكةي ملاح قلعت هللا هجر ىننصملا ىو هضارتع أ اماواذ_هدسعب

 هلأ ىكرىدفاشلا مامالا نا 6 مهنمتل ةغووك اهءاكعتاالواهدا رطأمزاب :العضاولا اهاف + ةيسانم

 رفعز لاو رغصءملاك امنا ناكولو رجالا سارا ازاو> ىلع ثيد< || ذهب لذا هققاو نموهنعىلاسعت
 نابواصلا.خرجأ سلورج طوطخ هيفناك هزادارم اراب باحأ مرت ةداركامهبتهاركىلاب هذ نو
 ىذررعنبا ثيدح قوهوركمروالا سسدلريمك- || اريسلا حرش ىف ىلا عن هللا هجر د2 لاق خو فماذه

 نهىو رامونيطاي_ثلا ىزامافةرمتأو ايالاتمل هوه .1ءىلاع هتللص تلا اان مكلامقفأ

 |هلامعتسامرك متءاد_تبالا ىف ناك هز مآىلاءارجةل-ىةملاذت ًارامهنعهللا ىذر ب زاعنيءارعلا كثي دح

 رجالا سدا زاوج ىلع لادا ذهىفو
 2 وج سرت نصا 2222-2

 اذال بقو ةلوهث سك: 3 ؛ رعشلا علا! اذال .قواهقرقل.ةودرق ةولاى |ىهليقىفاسملتلا لاق هيد: احدحا
 ىزرداى داو اجرا
 هل ازا اوجىلععاجالا

 قالو ىبثنايذهملا 5

 عاجالا ىو-عد نا

 ةقلاخ د و>- وعمةلطأب

 ةلثسملاق ,مظعالا مامألا

 لعل ومالا ن .9 هريغو

 ههذمق نأ ارد الا هيدارأ

 هلاقع رلسءأ ىلاءتهّللاو

 لاق دقوأد هدب ردو

 فلتخادقو ىناجنملا
 قنوطاللا فلسا
 اهل مهضعب هركقكلد

 6 رعصأ 8-5 :ويصملاوىه

 نورخآ موق ام_هزاجأو
 اذه قمهضعب قرفو

 يب جنان ١
 عيشأامهركو اعبشم نكي

0 
 با.قااهذهنمذختاام

 نيلوالا ليلدو» سابلل
 ناثيدكاىف در وام |

 00 وسر

 !ىسجت سو هيلع
 00 هسا ها

 ا

 قف ىودو رق عزك وأ

 رمي نبا نع حيحصلا
 ىلصهللالوسر ىأرلاق

 موه يلعىلاعت هللا
 ْن رق ع »م نيد وب : ىلع

 1 ا ا ا تا ب 117 0 ت1 1 م دع صم مسعد

 هنعمللا ىضر باطلا نير ع ىرأ تنك تلاقزوجع ىنت دح عازم مهارب ا لادورافكلا باي اهتافاهةل لاقت ) 9 امش 2 ١

 ريغف ةقينح ىلالةها ركلامدعةيسن نم ىفاحنملاو رك ذاماما وءاسنال سايثلا هذهدوعدلاوو هيريص رعصعملاٍبوثلا لجرلا ىلع ىأر اذا

 يع أ ىاعن هللاو حميم



 ىضر هرب رهوبألاقو)
 تيأرام ه-ت:ءملاعتمللا
 لوسر نمنسحأ ايش
 هيلع ىلاعت هللاىلص هللا
 ةيعنموأ اواسملا و( 9

 ةيفرعلا ةدهاشملاباضدأ
 3 ىرت سمشلاناك)

 جهوي نأ (4هجو
 هس سمّمل جهودك

 هئايسءاب و هئاقضو
 نعو قام ت10
 لاقلاو دوعد دم نبا

 ىلا عت هللا ىلصهننا لوسر

 ىل-ءطيهلبوهيلع
 ناد_# الاف لب ريج

 توك لو ىلاعت هللا

 رول نم فاسو نس
 روتو-بكو ىسركلا
 ىثرعرو نم كلهجو
 (االالثي كحضاذاو)
 هايانت عمات ىأ نين زم

 (رد_-جف) ىل “لاك

 راد-هلا عج نيتمضب
 هاور رادلا طئاح وهو
 نباو ىذمرتلاو دجأ
 نابح

 م4
 2071 222522225252 25لال72هه311يااا52لا

 | نمهنعيلاعتهللا ىضرر < برضو سو هيلع ىلاعت هللا ىلصهصئاصخنم وه وأ ىسوتناكلذدعب لاحرللا

 مساق خيشلالّدسو زاودالهاعفوهيبي زن ةهاركلاوأءاسنلل نايثلاهذهاوعدلاةو د رغم كلمت شعلا

 هو ركمهنابباحافالمأهو ركموهلهفرصلارجالاوه »و عازملا هيقىذلا رجالا سمبل نءاغب واطقنبا
 قال كلذد_ءبههركهناوريسلا ىفد# مالكدر وأ مهنعىسملا ىفةدراولاث يداحالل م رت ةهارك

 اماو رفصعملا سبل نعلسو هيل عىل اعتهّللا ىلصهّتلالوسرانا مام ,مءىلاعتدهللا ىضررع نيا ثيدح

 عمج رخو جنرطشلاببعل ورفصءم لا سل ئارارعهوفلك اا ءاضقل !نماراركىلاعت هللاهجر ىعشا |هبمأ

 احسن سان ىلا ثا ميرحتلا ىذثةياموةحابالا ىضةةءامدرواذاوهوكرتف ليغ ارظنمل نا.مصلا

اروهثمخسنل !ناكوللاهتءاعباوج ىبعشا |نعركذاموريسساا مالك هل اريشاك ايداهتدا
 هسلام

 ىسبتناةطط#لا نميلادو رب هللا نال عازنلا لع نم سدل اريل !ثيدح نم مخاد لا ضعب لاقو ىعشلا

 مزا سال هلءاسمل |سلةومنلادهعيف عاش ىذلا ىلمعلارفصعملا نعى نال رظن خسيشلا هلاقأميقو

 ثيدح فءارجةلح هاوقو مارحا هل حيسالءاضعل نع ىبعشلاارارفو كلذك ب وسنملارجالا نعىبنلا
 رجالا سيابذ هللا ح رش قىو ولا لاقاذلو ةهبيزنةةهاركلا نا قدا ةططءاجخوك ىلاءارعلا

 ريغ نمىأ هزاوكةيكلاملانمانب اككأ ضعبلاةناوةيهم زملاةها ركلاعمىؤ عاسجالاب ز ئاح

 خ.يشلاركذامو ىهذملاعاجالاىوونلادارموزاوما ىفانبالةها ركلابهيقنملا ضعب لوقو ةهارك

 فرصنمري-غ هناو هيف مالكا مدة: (ةرب رهوبألاقو) درحماو ثحن ل دابتجالابخسنلا نم مساق

 هنالهلدقىذلا ثي د4 !نمغابأ اذه( ملسوهياعملاعتهّللاىلص هللا لوس .رنمنسحأ ايش تءأرام)

 ايثس.ًأراماذهىفلاق و هريغنمرثك [نسح اور ونلاهبق رهظي هنال هدو ص ود سأمل ىقةاضف

 زاحناوانهةءاو رلافديدشثااءن'اك(هوج وفى رد سمشلان 'اك) اقلطممهريغوأس انلا نمىأ

همسابوصنمسمشل اوهيدشتل اىلعىنمم ره وكيكشتل | اونظالد درب وهيدشت ةاداىه داهمت
 هاج وا

 هيشلينامرق:لىرك سمثلاو لجوزءلاوأك ةيكافلاابتكرحسمشلانابرحواه ري ىردت

 دون ناكلاقي نا بسانملاف هناعملل_هثالاناالا سمشلان ا رحتةراثو سمشكلاةراته-هجو ناعم

 ىر#تاهنابك>اهتيعبثب ناكا ل هثكل هنا حواهرونب هبمشهناهحوألاذاهر ونسمئلا,داربوأس مشلا

 ىوطلالاقو دعب هيفو صرقلان اب رحةراتوةراثءريغتواهصرتب ناءللا ل# هبشوأ علب قرقدوهو

 هناك سهشلا رمح ولا لذخ وهيدشُلا بسانت نموهفرةةسبربخلا قاعتزوك ىلاعت هنلاهجر

 وهواصتانالعفوأءامدالاو نظلل ن اكوالاح ىركت لعج
 قد راحل سمشلا نا ىنعملا لوقو ىببتن دمعد

ذإ و سوسل انهيدشوهام هيج وق قو 0 وق رع نمدههح وقى رعاعةرمشءاهكلف
 وهامهيدشا !كلي

 ىهةفص 9 *. همشم :وهمثم [معَق طاسن اللا و ول ”الثلانمنان رح اكذب هيدش
 هيهم-شألو | رهاظه شلل

 ىلعنابوطمناب. .ثههيفوناب رحلادانسال وفل ءاةلا لح رأاكانأ ىأ ل ئا ناك ب ولسأ ىلعةقيةح

 امو ىلاعت هلوقىفاكنايرحلا كاذب هيدشنلاو سمكلايهيشنلا نهههجو فاما هوةراعتسالا ننس
 فات هلك ا ذ_هلوقأ حاتفملا رشف لصفام ىلع هارش ئاستارفيذعاذهنارحبلا ىوتسإ

 هلوقبهبلاراشأ د ونلابفي رشلاههج وف صوف ةغلادملاهدارعناهناسب وتحت لئاطال ف عتو

 هيبشنلا سكعمث روالاو قارشالا ف سكان في رشلاههج و هبشف(ردحلا ىفاال التي كح ضاذاو)

 اهلعجا مش هنمع رمناودي رجالا هقي رط ىلعةغلابملا ئداز متههحو سلا ناك لاق غلب ن وكيل

 تاك علت ههحون اكوا ص أول احمزا لى :رحت محقأو دل ارا دابيفم-4ىلاعت هلوقك هج وف
 ىلع ةرئاسةرهاظدارملا نالاما ةيراحاهنوكباهديقامناو ههجو ىف سمشلا ن "اك مث ههجو سمشلا
 ...... 1 1 بايك ال هل ةلاتقلكتلا انك
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 | امآوهانع ىذلاوهاذهو هيدشثلا ق ىوق أو هواهك رحك ههجوىفرونل او "الن الوأ ض رالاهجو
 هتةرعال ناب رح وأ رأ ,ه-سألاه.سشن هقوطغمنال سمشل اندهج وهيبشت هيهدأ ره هيدشُلا ىسانت

 ىئسعمناقاسلتلالوق اذهسد رغلا نمو هل4_جوالقحارشلا هلعتسامامأو ةرامعلا ىقجماستهنكل

 ههجو قبرك ةءاصاوأةهارك نارعالار وهظىباراشأو سلا جهوتك جهود ه-هج وذىك رحت

 هيلعملاعت هللا لص ههجو تي. أرق ثيدلا ىف هلوقهنموهربغوأب احس نم سمشلا فكلذر وهظك
 طئاحتاوهو رادجعجنيتمذي ردجوةءاضالاو ناعللاوثل”الّلاو ىسوتناذإ-ط عج ىهواللظإسو
 قىايساك ءالاسحىذلاز-ااوهفنوكسفسّتقب ردا امأو ساسالا ىن_عمولمعتستسانلاو
 م-هوتاكرادجلا ىنءءادرقم سلو ( ردح ا غلمب ىتحربب زابقسا) هنءىلاعتهّنلا ىضرريب زلاثيدح

 تاقوالارابشعايدد«:لا لعجىلاةجاحريغ نمهرهاطظ ىلءع جاو نابحنياو ىذمرتلاو دجأءاو راذهو
 رمقلاو سمشلا نمكلذنوكي اك هلةاباةملانارد_كلا ىلا ل صدافارعشا قرش في ريشلاههج و رونكأ
 ىلاعت هللا ىضرةرب رهىنأن هريستك نياىور و مستورتقا ذا هفيوماران” نيب نهج ركر ون نم هنا ليقو
 ىلع لوي انهام 0 وهكدضةفذ مد وأت ان والا مسحب وافق ردا ىف'ال'ال“ داك هنع

 هللاةو)+-:ةناخي_كلاهاورامماذهوهركذرمىذلا(ةرمسنب رباحلاقو) داك-:ربدقت ىلعةغلابملا
 ههحوناك ب زاعني» | رملا لح رلاس ل امش اف واهلمق امىلعةذ وطء موأدق رب دس ةيلاحةلج(لج ر

 مد-ءزو#ي ولئامشلا  هباحرمصمدر وأمك ماهفدسالار يدقتن (فيسلا لكم ملسوهياع ىلاعت هللا ىلص
 ىميبلاىوروم_هوتاك لوطا ىفالواقلطمالن اعملاو قر ريلا فديه دشن لوالارهاظلاو انهريدقتلا
 دصقو ئيدلا ف«ؤاضماوهرمأذاقن هتدعتدي رآناو:دخلايهفصورهظدالو فيسلاك ادب دحههح و ناكأ

 لاقلديكانلاقل يق (اللاقف) رباحهدراذلو ممعتلا اذك وهجولاب هصيصختلهجوالفةداهنلا ىف كربلا
 نوهلعي سالك منوملءيسالكىلاعت هللا لاو [ك مثوءاغل ايدكوملا ىلع دكوثلا فطءزاو 4 هفطءوىلوالا
 هدرو ف طاع نودب ملسهىف عقووباولا دضة,ل هناوأ هل قام ليصُغ تا وهوأ سد رغناعملا ل هأراكناو
 لاقاك هيه .ثملا ن عصي همشلاو ىوقأ هناء نالوأن ولل ىفهتفلاخمو لوطلا هماديالاماالد

 ىامناصق:هيدشتلاةداعنف *« كسملاكغدصهيدشت فئلانملظ
 مدقتملاى رتحملا وةك واب فطعيفددع: يدق هرهشملاو نيثدشب ههجش(رمقلاو سمشلا لثم لب)

 حاقاوأ درب وأدض:٠ 5 ولوأ نع مسدئافاك 1

 أضيأ مدقتملاىرب را لوةكواولابو

 ببحنءوعلطن ءوحاقانعو * درب نعو بطرؤاول نءرتفي
 ظل ءافيثسا عني سمشلاولبىن_عىواولاوأرمقلاوأس م كلا لوس نا قئاللادبسلا لوقلهجوالف
 ىفاشالاهءو_ضهؤو_ضياغالاطق سم.شلا عممقي لهنا نمءافولاىفامو رمسلا قئاللافاهتي ور نم
 اماوه:ةسانممدعل مي_ءلابهردشتنعبرضأه نا ىناسمال الاقو رهشأو فر ءأاهنالاهبهيدشنلا
 لاقأك هتدثوهرمأ ذاغن ىف ن اسنالا سفن ه.هبشي

 نانشخهثنشاع ناءادحو  هنّثهنالهتنءالزاف.سلاكو
 اهبءيسشد سمشلا رجح نباللثام_كاح رشىفو س٠ رغوهو ىسبتنا بانو نبالو ل-باللاقي ولاق
 عمنينعللههجو ع.جنيمفن_سحلاوةحالل ا ىقههمش رمقلاو ةعفرلاوءايسضلاو قارعشالا ىفاءلاغ
 ملسوهيلءىلاعت هللا ىل_ص ناك هنعىلاعت هللا ىذر كلام نبسعك ثددح فولوطوةرادة سا عون
 هقثهه> ون اكانيلات هدا ىربطالةءاورىفو رةَعقلفةءاورىفو رقةعطقهن اكههجورانئسارساذا

 عدنا اذهب وهضعبي هضعب همشفهتبجج فود هي ناكر ورسلانالههجو ضغبهيدشتاودارأاماورمقلا
 اا اي ا ا ا ا ا ل 2-3

 (ةرخس نب رباح لادو)
 ءاوراكه_بفعمتلا ىذر
 امهري_غو ناخفشلا

 هنالاحناوىأ (لاقو)
 ىو (ناكلج رهل) لاق
 ه-هح و) ناكأةياور

 وهيلعىلاعت هللا ىلص
 ىأ (لاقق فيسلا لدم

 روصقلىأ (ال) رباج
 ءانةلامتحاو هئايسض
 لوطم_ه ومل اوهئاقهص

 سيشلا ل*هلد) هئانب

 ناكل -؛ىأ(روسقل و
 ىلعامف امتد الامه ريظت

 نم عون ىلعو دونلا لاك
 ءاقيز راحل
 اح رصتلاقاذلوروهظاا
 اول همدقأغ



 ههجو ىأ (ناكو)
 البطة مال ىأ(اريدةسم)

 ىلاهنال_يمىفاضالف
 ديعممأ تلاقو) لوطا ١

 قى اةياور نمهىكا

 شي>ابيخأ نعهلثالد
 لجأ | اهنعدلاخني |

 كيقد نم)ابروصانس>و

 ىل_>أىأ (هالحأو

 مسأ هنالدرثأو سائلا

 نودهاظعل ىعورو سدح

 1 و) ه ود | ذك و 0

 ةوالحنيمن ىأ( با رقنم

 هتحاصق#وا رط .وهد>الم
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 ههحو ناكو ىد اةننمىلا كا هضعمب هبرمشةداو سلا نمرمقلا ىفاعزارتحالا ههح وناليقام

 هنمن محا و هىأةماثا اةرعاش مامدعلالهيدشنالدكرثماذ هور أك ةراددس |ه.(اريدت_سم) فدرشلا

 همم | ؤهيلع نهريمةدواعلا مارحالا رثا سك هتمركو هررادنسان لل هلوحوالا د هو هنودهنرادتسالاوذأو

 تلاقو)اضنأ اهيةهيدشتلان وكيل ةرادتسالا ني يفة>الل اود وضلاه:موداستي أعان رينلا هرمشتل |لمقو

 ةروهشءهعمابتص*ورودراغن مجرخامل هنرحش ف وهما عىلاعت هللا ىلص ىذل ااهياعلزندقو ةئدملا

 تلاةفهانااهمصوساف ه.هنيخأ اهانأ ملف ابئائاهجوز ناكواهحصتتو اهد ضعت ةديدعق رط نمةيور
 جعدهيليع ىف مسق سو هلةص هيرزت وهل هبعتملقلا نسحهجولا جلب أةءانسولا رهاظالجر تءأر

 ناوراقولا4_لعذش هكنانرقأت ةاثك هيك ىقو عطس هتنعىفو لت هروص قو فطع هراه_شاىو

 معي رخ آىلاس» رقنمهن.>اوهالح وديع نمهاهبأو سانلا لجأ اهيل االعو هامس ملك
 ةناور نم هيه صوم الك ضع. ىف ىأ( هرهتفصوام ص. ىق]هئمريسل اقفحور م عملي مالك نم 1

 ىلع لست ملد ول مالك هناحلا: راما ضعب اظفا محق أ وا ,معدلاخ نب سدمح ا همخأ ن عهلث الدف قييملا
 صل 95 اًصاواهلك الذعصلا ص «ب ىلاعت هزي ادجمر ىقمحصملا هلةةاموا هريغو:اشا |هصق نموربغ وهعصو

 ذيملت ااغنمالماتكلا رمش ناك هليص ف: ل وقأ »ب م-هونأك ةينا.بالءزحلل صعبلاهفاضا نمةيمالا
 نمءزحو موقلا نم ضءب عندما فورخ نبا لاستف موقلا صعب ةفاضاىفاوفلدخاءاحنل نازي وكلا
 لالا صعد قزو< و.لداق1نوكيال ك- :.ءللنوكي دقن لك ىف كلذن واكنالو نمىءمىلعوهف ىلا
 ةدبالمىفداب و 7”>5ةفانمالاو دلاف اض ناك هل ض عب هناباذهىفصتيفهنم قابل اامأ هيداربولالل ضب
 ماللا ىتعم ىلع لك ةهاضإو لك-ا | هلو اقم ىف ض عسل ىلا لاقو ىفةحّملا لك ال صءب ه.دارب دقو
 قدص.لواللاسنج نوكياه.فنوكستاهءا نمىنءمىلعةفاضالافاضرأو اولد اقم ص عي ىفكلذ بجيف
 تغضأ اذا ناوهو ىلهصةتهيفاذهو أدر زدبز ضءبالوامهرد مهردلا صعب سوديدح متاخكه.لع
 0 50 هلل اكدي زك مس هلّروصئز]هةغضأ اذاو ماعطلا ضعبود. د4 ا!ضعنك هسنك ص ١

 عطقل |ىلعهعفرزو < وا: .آ هتعمس الجر ترأر هلوةىفالجر فص هنارهاظلا|(ديعي نم سانلا لجأ )
 ةءاورلا4 ىذلاو نس اوءارملا لات اودي« نمادهاشم ىأ لجأ ر يمض نملاحروراوراحاوحدملاو

 ان اهيؤةياءريرفظوأ ىنعفا موكل هنمدطةسأ نوكي نااما ف دصااؤءاهباو سانا الجأ هد ذك ١

 فاشل !حارمش هل صق[ك سانأ هلصأور دان مج وأ عج مسا سانلاو لهسادوهم حدا فبانطالانوكو

 نمالاهنميرقنمهلوظنلا لط»ال يدهن اهل هيفرظنلارظانا |ققح نال ديعب نملاهلالل_ءجو
 لا#اقوف ءردأ كلذ لءفااوداقحلا بارعالا نموأهمراعم نموأ هلاهىلأن باك نسلا ريغص نوك»
 ذك ةردرام اذا 00 امسح ههجو لدي زب لاقاك ىرخأةمنرع

 ريخ !سوهيلعىلاعتهلبا لص هلوقكالذكو سذحلا اذه ىسبما ولات هاك سنا ىلءوأ هلغغل ىلع الج اره
 ريخ ىأ ثيدكاد,تاذ ىف جوز ىلءءاعرأو هرغص ىف دلو ىلع ءانحأ شد رقءاسن حلا ص للبالا نيك رعاست

 ََك او ىنعملا ىلا ابا هذا :هريمل ادحواءاةباملا قو ساذحالا ءامسأ نمءاسنل اوسانلا نالرس كا اذه

 سس بببيبيبببياب إب إبل-ببإبلببللل

 د_ثدل هنا لهل اىفو ىتقن >1 ىنءىريم_ضلادارئانهل_جأونايتقلا ن_سحألوق:نرعلا نأ ةلد_بملاهذ_هىق_ يقتل وق حارشلا ضعبهررقاذك ')ا:ه نموا داجو نمىدعأ روسعدلا
 | نولوقي مهتالريمدلا دارقان ا ىءراغلا هذمىلاعتهّللاه-جر نايحونألاقو ل يهسثلا جرش ىفشللام | | نيا هلاورعتلا »مد # ماسنالا نالهنوطب ى ناك مةسنةربعل ماعنالا فكل ناو :لثمو مهدسم دحاو



 م (ردبل اةليل روقل اول”الثههجو) ئذي ىأ('الثالثي) “الا ىأ (ةلاه نأ نيا ثردح فو

 | هودرفاف عجن ادلا- فكلذاومهوفنو ءم>يفنايتعلا نسحأ ةرابونودرغيف ىذن تس ًأوهةراث
 رك ذنم ىنعم لك موقةتبرضو ىنرضدرفأ كد رفأ هنا ىلاعتهللادجر هب ويدس مالك هيلع لد ىذلاو

 ريمضلادوعب دقو اهانحأ لاق ىسراغلا هلوقب ام لعن اكول ةقواسلا ثيدحلا هيلع لددو عميمعلا وهو

 هلوقك ادرغملعفأ عمثانالاو نينثالا ىلع
 الاذق ه:-بحاوةفلاسو *“ 000

 الج عد- تب ريع ثدكر 7 ع اوغأو اهنما أون رش هأوقو

 تأ | لاو لها اذ هريغ ىف مانعة مالك هيفوالي 1 :لعفأن ودل نوك وقداسلاث انالاريمّصو

 نءىل>أوم_هوناك سذج م. هنالالرمامةدارالمدا رذاو هءوبيسدنع عام سوُتللام نب| دنع سموشو
 اةروصلا نا ل_صاخ اورغسفب فطع#م اما 1 ا م هتسحتسا وهنأ اذإ هياقومت وك لح منول

 دعبلاتواقتراماريشكوسي رقنم:دهاشملاةيايصفتلا كلذكو اهري- غ نملجأ:دهاشمل |ةيلاجالا
 قرش وع ىذا( ال" التي هتجرتتمدقتو قت" لا (ةلاهىفأ نبا شيد-_-ىفو)رل ::لاقةداذابرقلاو

 روناو ههم اكو هم اًتدنعىأ(ردبلاةليل) فل' الث لثمىأةب ردصل ا ىلع بوصنم (رمقلاو 9 التههجو)

 0 ىوتس متر شعةثالث ىلا | اره ىحس متالالهةثلاةلاوةين امكاوهعولطةلم م ىهس اولاقوهنس> أو نوكدام

 اهرداببورغلل سهلا ترداذاهنال ردملا ايلا مءاوسلااةليلةليللا كلت ىم-_ففرشعث الث ةليل
 اناوربز ىمسا داركم هلال ىهسم * .ددعمامتلرانيدفلأى هووردملا ع نمل. ةواهلباوو عولطلاب

 ثيدح ىف ةيفن4لا نباد# نعى ويملا اوم رتلاهاوراكه-هج ودنا مركب لاطىنأ نبا (ىلعلاتو)
 هلة: امرخ آهتماحو هتفص ىف ليوطثد :دحىؤىأ( بوةيلعهللا لص هلدقصو ما فيعضص ىل_سرع
 :ًاف ىأ(ةبيدتآر نم) مه ضعب لا ءري_غو سلع رت اهنا دارملا رسباو للاعب هتلاهجر كمل
 ىرعملالاقأك ةهيدرلمأت ريغ نمةلجع لعُشي املك لات وهقلخو هلاح همر عموهتطل اه لمقةمعدو 5

 هلصأوهدمو حام لاق كد ادي نمةفدشم ةيودملا .ادنلا اولا اياثك ىقو#ناسرغلا ةبادنن ءطلانا

 دعترب دقو اخ ىأ (هناه) )ةييدملان هعرمس ال ع2رالاوركفتوةد وررغ نمرعشلا فسلغو :مالكلاىف 9

 ردتاذافهئادعأ نمناكولوهرقوءادشنا هآر نمنا ىنعملانهرقووهمظعهراهةرأ ملا ىفو هيد نيد موقي نم
 (هطااخن هول اياك ةلطانا دعب ةرمغأو لاح لك ىلع هلمزالريقو لاو همظعهمحأ نمو هبحهماحو هلاك

 ىأى ل اعمل وعفموأةفر «هاذ ىألاحوهو (ةفرعم) لاق ذافد#:5 و رعمهمزاب و هسحا صوه_جزام ىأ

 همك و هما > وهم احنيل نمءارباسا داق :الاووءادعلاوق اهنلا لحالالةقر ءملا لد>الوأةفرءمةطا ع

 4 0 رول ةلارخسىلاعت هللا نالو همك بجو ىتا | هئساعروهطظا (هبحأ) هللا دامع عج ىلهتقفشاو

 هنمفرص" ة,ناكاعر هنال اق ؛نأىلا جا مالو سائلاةمدمهماع قل هدامع ضد ىلاعت هللا ب>ًأ اذاو

 هياء سان !ابحاراص ىت>اهغقرأ ول حرر د صىلعءد عضو مالسلاوةالصلاهياعدنا ىوراو ةزجم

 الر ىلاعت عن هلل !هجر ف نصملاةباور نمةس رق ىهوهقر .ٍ ةهطااخن مك :اورىقو هدئءمهضغأ ناكامد- د

 نملك ىأهفصاوهةءانو هلالقتسال لصف فناتسممالاك 3 مددلعدالو هلق رأ هتعانلو#:) تنعت
 هتعانىأىلاعت "هللا هجر ىريطلا لاو نسا ف صولا قساغتعنلاوهاربامشعذ دا نمدهغصو ديرب

 ىَواَخ 1 ككاو ةيماعو 2 رك ةرلاوم_هوناك هي5ف اكد ”الودتصرو 0 ردعا ابها ةلوعل

 هقوفد نم قذ ىدم#ب لكلا قنو# هاكوهنس>- قول مدارملاوةْءلاممةةاطملاةلئثامملا قنو هناشملاو

 3 ةيلضقالات اءث|ةيل قالا ىتددا رباك هيقن هيف علا“ ن<مزاي .ةةدايزو لم ئاف لك نالوىلالوأ ق. رطلاب

 كد ”هآر نم ناشنم ن5.ملالاو ةةيقح هلل ةمالهنا ىضسقي اذهل هاك ف ملك مهضعحد لوةورع

 ست سس

 ىدعو هل !كنامز هاله ص خ

 هد هردامل ردلاب

 هلم بورغلل نع

 هاياامترد أيموههأك

 لاوو) هحابص ىف عولطال

 (هتعىلاعت هسا ىذر ىلع
 ىذمرتلا عماح فام ىلع

 (ءةصورخاىف)هلثامشو

 ىدر ل تع ىأ

 هللا ىل_ص هله بت ءهلبا

 نم) !-ىوه.اعىلاعت

 ةاحافم ىأ(ة-يد ءآر

 نع هياثك هيوررغ َن

 ةوو ةماظعل هداه هذاح

.- 
 م

 نمو)هياهملاهنمهبلقىف

 نمىأ(ةف رعمهطااخ

 ناك ام فرع ثيح

 ءرشعلا نسح ند هيلع

 ابمصأقف ةثاشدلاماودو

 عبأو زييمث11ىلع
 اهاعح ىف ىفاسملاتلا

 هبحأ) الاحوأ هالو عقم
 هعصاوىأ(هتءانلوةب

 سانلا نمادحأ(رأل)
 ىلص ل ةمهدعب الو هل)

 (ل_بوهيلعىلاعتدثلا
 فرشوهلئامشش مركل

 هلو نمدارملاو هلئاضف

 الوهدوجو لبقىأ هلمق
 هرامز ءاعم دمع هلع

 هه>وهّنلا مرك لعفالا

 هللا لص همءأذس

 اذهوإسوعياع 58

 ةيرصب ةمدرلات ناك اذا
 ةي-ملعث ناك اذاامأو

 م-ءأهللاو لاك_كاالق

 ىلاحاب



 باتكلاىأ (ليطنالخ)نيخرؤملادنعئأ (ةريثك)نيثدلادنءىأ(ةروهشم) هتوعن ل يصمت ى أ (هتفص طس ىف ث.داحالاو)
 ىلعة+سن َّى و( تكن هفصوف) راصة ال اهح .وىلعاند 8 وأ ىأ(ان رصتخا دق وبا والاف مع ةلصفمة ل تماه كذب ىأ(اهد رمسعلا (

 مصسصطس*يسسلللل+ مطل لم ملطشللللمللالللللللاادللاا]9090907ا_.31ر_ر_ ا اس7 االللجججب بت
 مكب (ابيقءاحامز تكن

 قئامدو فئاطل ىأ ةتكم
 ثيداحالاكإ: ىفدروام

 ةلجاندر وأو ىأ(ةلجو)

 (ةيافكلا بنام ةلجم
 هيضرعشوأ ةينايبنمو
 (يولطملا ىلادصقلا ىف)

 بونحملا فصونمىأ
 )ل وصقل اهذهانمةحخ 1

 لك رامتءايةلفاكل اى

 هعصو قدر وام زارباب لصق
 ماح ٌتد دحن) هلّصق 9

 كلانههيلعم ”:كلذل

 (ىلاعتهللاءاشنا

 *«(لصف)#
 ىأ(همسجةفاظنامأ و(

 هحير بيطو)هندبةفاطل
 (هق رع :و )هنمح راخلاىأ

 وهو هقرءاضءطو ىأ

 قدحانةبوطر نيتحت شب
 وأو ر ارحسس ناسنالا

 ىأ (ءةهارنو) اهريغ

 نء) هتءاربوهدعاش
 ةمجعملالاذلاب(راذقالا
 سائدالاو خاس الاىأ

 اك لب هب وتءلاوةيسحلا

 سادضالا نعلق

 تاروعو) يقبل
 نءهئهارن وىأ(دسحلا

 داسجأ ىف د-جوت بويع
 ناسنالا يي اممسانلا

 واولا نوكسةرو_علاو
 نمةدو_هام كر هاو

 مذلا اد ىذلاراعلا

 لاح وهي صدك همس

 !هلبقام ةفشاك ةفص ةلجا(هريغ ف دجوت ل صئاصتم) كذامىأ(كلذ فهلا هصخدةناكف)هنموضءيف

 ماكل دسم دلك تا ةصرورفارراش(هتاص لس قولو تبداسالوز لجل
 هروهشم) لي وطتلا طسلاورم مالكة يفرظل|ىفو ريا لعاف نهوأ أدترملا ن ملاح هنأ ىلع ةنئاكوأ

 رثالا ل هأعاطصمةرهشلاابدارملا سلو موضعي مالك ىو ةيحالظصاوأ ةيفرعوأ ةيوغل ةرهش (ةريثك
 بادكلا(لوطنالف)لاقاذافهركذ نعهنرهش ىنغترهتشاامو ىهتن ةيفرعلاةرهشلا لب حير بخ هناف
 (انرصتخا دقو )هقاح حسن عر دلادرسز مالصفماعباةتمايلاوةمهدادعت 'يدلاد ء(اهدرس)مالكلاو

حام تكن مشو هلع ىلاعت هللا ىلدهغصو ىف) لوطمريغارصة#ءاندروأىأ
 ثيداحالا كل: فىأ (اهيقءا

 سفنلا اهممرثاىتلا ةغيطالا ىفاعملاوأ ماك ضرالا قتكذلا نمةيفلا نئاتدلاو ف ئاطللا تكنلاو

هراقكلاهيقا ؟)اعوجنارادقمىأنوكسفمضن(ةلجو) امسح
 ىأةيافكلا ىهةلجىأهينامب نم 

 هزحاهتاالابنم لك ىتلكو رومأة لج نمدارملا ل يقو ىفاكلا ضعب ىهةلجىأ ةيضيعبتوأ ةيفاكلا
« (بولطملا ىلا دصإتل ىف ) ريدة ”الا ةئدشملا,دييتتلاهيفانب هيفام عممنالاكلا

 هللا لص هفصو ن 
يب نم ماا ذهىفهبلطأمىلا لوصولاد صقلاوهرافك لاب قاعتم سوديلع ىلاعت

 نسحو هلاجو هلاك نأ

ينايثالاهيدارملاوأ هام مباصأ مهسأ ادصق نمهليدقتو هدلج
 دارملاوأق أاذاهيلاو هلد_صقلاة

 هللاءاشنا)هلوقو بول-طملاضرغلاىلا ىذه. اميف لي وطتلاوراصتخالا نيب طسوتلاو لا دتعالأ

اصأ ىف سدا اوانه خسنلا ضءبىف 5و (ىلاعت
 د 5 افكلاودصتال قياعتوأن ميتلاو اريالوهو | :

 ةراعت_.س| عراضملا ىنععىذاملا لع هجوالوألانوكي نأزو < و اهلا قامىلءةفوطءمد[ج (نمتخ

رالاراهظاوا الوات ل صاح اةرو دى هزاربابهءوقو ىةحتل
 هنوك و أ همزعرابتعاهيضملعجوأهيفةءغ

 بابلااذهلوصفلوصفلايدارملا (لوصفلاهذ-ه) ردّدفةيفرعلاة:راقملانمهيفال دولا ف

 أىلعةلمّشلا ثيداحالا ىف ةرشتنلاهتءلحتاغصا ىأ(كلذل اج ثيدحت)
 اهفانصأواهعاونأ رثك

 بدحاهرخأن كيل ناوشيد-كااذهو مهونإك ةيعمالا ففاكئالفاهذا رفأنم'يثهنافنأو

 هياعمت:) كرسغلا ل مةكالةرهزءذهو هتمدوصقللةمتالاوةمةتئاكهدعبام نالمضبال رهاظاا

 دعبل لوالاو هيلا لوصولانامز ىفوأب ابلارخ 1قنانوك. دقو ناكللا هوان ىورو(كلانه
 (ىلاعت هللا ءاشن|)امهتسب ةافا :مالفر هتعالا ىلع رئادّوخ آم الةفاضالارطسوتتل اودعبلاو ظسوتتلل ىفادل او

لوقواذه لبق فنصملا لوقو ةئيدملا لعهفقوتل فوقوللديق
 دخلا لوأ ف ذحو هو ىيلعت هوو ىلع 

 ا 1 !ىتينيفالاو هيفمالك الذ ةبدص رئاقل نأدقتعاناف الضعمهلةمىهس دقو

 أهريغو حالصلانبابتك ىف صفماذهىلع مالاكلاو

 ىلاةروصلاامأ هلوق ىلع فطع (همسجةفاظنامأو) اهركذ ىداسلأ لوصفلا عباروه ه(لصف)##

 ةحئارلا انهي رلامدارملا(هك رسيطو) رذةدض مضلاب ماظن نم هتواغت ىأهلمةىذلا لدغلاىفدرخ]
 هريغلر اعتس دقو نبل نم شرت امو هو نيدحتفب (هقرعو) ىنعمامهوهتحئار ىورو مثلاي ردت ىا
 وأمسجالرثامضلاو اهمعههزواهمهولخومدعي ىأ( راذقالا نعدتهازنو) هذمرطقملادرولاءاك

 هلريسقتلاكوهلبقام دك موهوةفاظنلادضةراذقلاو رذقلاو رق عج راذقالاوامازتلا مولعملاهبحاصا

 بجوبأم لك و هوةروعع-جّىرقه.و كرحتدقو واولان وكسب تاروءوندبلاىأ(دسحلا تاروعو)

 لاقي هبس مذ. ىذلار اعلا نمةقم ماها لبق اذإو صني ونيشبامهنم ىوحتس ورتس وأ هيفالإ+

لاهصخدة)ةيليصفتءاغلا( ل_سوهيلعىلاعتهّنلاو_صناكسف) مالكلاودس<تاروع
 (ىلاعت هل

 هلوقبهيلا راشأكمريغفدجوتاللئاضفىأ (صئاصخ)روكذملا(كلذ ىف) هاوس ن عدزيءوهلضفو

 ةدك وثم ةندبموأ ةصصخمةفصءذهو رثك الافدجونلوأ الءأممالانم (هريغفد-جوتمل)
عو ركل تجرأ داع مالا نم: (نيغودسخول)

 لا د اد

68 



 هلوتاهمتلج نم ىتلاةيودنعملا صاد اوةيعرشلانادتالا فئاطأب ؛ىأ(عرشلاةفاظنب )هي حلا صئاضختا كلت لاك ىأ(اهمممت)

 ثيدح ددروأكهباو ودّتهالهيلعاوقلءامو اواخول ىح ىت>ال نيلد ا هدامع قاخىل اعنا هللا ناو لص ىه هو (ةرطعلالاصخو)

 هنناىل < لب لس د اليم اءسانلار طق ىتلاهللاةرطذىلاعت لاووثد دل ا هناس>عو هنأرع هند :دهنأدوهيهاوناقةرطغلا ىلع دود دولوم لك

 1 ناسالان أف :ةلخل الصأن عورأم امع ىهىلرعلا يركب وبل اوورمعلا نيدلا كلذ

122772722222225 

 (عرذلاةفااظ طب :( صن ”اصخالريمضل وهو ىف مهاو هلكئملا ىلاعت هللا هيزمت (هنأ -.اهمممم)
 | ناعم(

 | ءاضاوءوضولاك ة- سدلا ةىا ظل نم هلدع رشاممدر4_صخامو كلذ نههيلعرطفامم ءىا أ اهممُس

 هنأدارملا لبق ةيم ى-يةهسسا#موكو هلاهتسالاع رشالةفاظنلاةفاضاوءوضولاكةشدلا ةقاظنلا

 كالذكن 5 ”لا ف ورعأ م وريغاطعي ملام هلةءوهعيطءاضتقاب وأ ريق هلوصح هتامج فاهم اصعب ؛ لعح

 5 عرش ع رمشلا ناك اوسول ماكل ةقاظن اب مصاف هوحولا لك ىلع هءابتالهققووتا راهطلاك

 منامة: ساما ادهنان مليفافلازدقف خس امامأو هااع رشراص هنأ عم هله عاتب اناقناهلءةنم

 هعرشق هلا وعادربغن مقالك :لالغالا ورمدالا مد عة فان ظناايدار ااوأ هلق نم 6 رم | معمم ن 5

 صاأللا فطعن م( مشعل ةرطقل الاصخو)لك الاهحولا ىلع جم ءاملكل لما لهادي لح

 ىعفرطت :نمه_فةزوكر ابياع قا ىثااةل+ىلاوة_هعيمطلا ةغللا قاهانعم لص ةرطغل او ماعلا ىلع

 انهنوند- غااهرسؤو سغارلا هلاتاكىق كلا رطغلاىت_عملصأو ضرالاوت اومسدارطاقهنموقاخ

 كَ امهدارعنانمهضعبكلذهجوو ىوخالا ىب ٍهملاثسائالهنأ ؛ حالصلا نم امهيلع ضرتءاوةةبلاب

 اهباهريسمت حقو هنأدروةميلس !اةرطقلان قالا ىععةرطغلاةنسىأاردتءازاضممالكلا

 ة:لالوقأب رغملابحاصك نمي وغللان «هةر كأن ىةريعالقم ارحتلاقاملوةلاو ىراخبلاعيدتىف

 مهترطقهيضتةنام نوفل ايامنا مالسلا اونالصلامهيلعمايناااميسالزانالا وةداتعملاةفولاملاةةيرطلا
 أهمسارهل مهبل : قدعب القابم ى>الم ةعيمطل | كيم ضد :امداتعا :اموةهارتلا وةفاظنلا ىلعةيشمملاة م. 00 )|

 ىدخالمانقاروك ذا باولو َح كري غامهمدب ةءسانمالهنا.لوقل افك :أن ةعيمط ةداعل | اولاقأك

 لع ءاذاميهاربا نئسلا ذه نس -نملوأوهدرو» 3 نماريمكرتانب أرد ل صال ماكان هديسلل واع

 افعاوبراشلا صةورطفل |نمرشع عوورمش دح ف مصماورارشءاهنوكولسوهيلعىلاعت هللا ىبص

 صاقتت وهن اءلاقاحو ًُطد ءالأ م مةومحارلا ل -غوراقطالا صقوءاملافاشنّثساو كاوساوةءدللا

 ءافعانملد.نات* وة مضملادوادونأ ىوروةدمضملا نوكت نأألاةرشاعلا تدس: بعص هلاوءأملا

 ةرطقلا نمس عن عيحصلا ثيدحلا ىفاضب[ىورو نانا ىسدملا ىلاعتهّللادجر فنصملا لاقو ةمحالا

 ىلاعت هلوقىأ مهنءىلاعت هللا ىذر سابع نبا نعوايشفا شدبزت تن اكن سلا ناوأدوص ةمريغ رص لا

 ةرطقلان ههلوقب راشأو ماك نقهدعم *لاص+ رثعبه مهنا (نومافتاماكب هير مها رباىبتباذاو)

 تبحاولاوةنسلا لمشفراك قد رطلا اه دارماةنسلاودرهاظاهلكءذهو ركذا كبه: وغانا لل

 اضاقخ ىهس وك ودمر ا :لاق>ىفوةرمكلاةدلج عطقوهولاحرلا ىح ىفرثكالا دنعةنسن اًتحلاو

 ىندأ عطقو لوبلا ب قث ىلع رغلا ىلعأ ىف ةداج عطقوهو ةمحعملاداضلاوءاعلاوةمحعملاع اخنارس 5

 عباسلامويلاقههر ؟ورشحلا بس نم ىصلاناتخيلاهتدقاهجرشلا ءوحتسإو ل مى

 ةيحالريصقتو نسحأ هقلح ل يقوةنسبرالا صقوانأ مز هللا هجر ةفينح وأ هأنيعي مودوويلاةداعدنال

 انيقات ىابامىلعاضي أاملوط نمذخؤ وةضبقلا ىلعدازام ص قب لص تمره ماك نسح
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 لدبب لاق هنأالا هون
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 ةضمقلا ىلءةدارزتناطاذاامأو هنعىممةرحالا ناحو اذه ءاجنتسالا نعةيانكاهلكو ةم-حعمداضوءاغب ضافتناةراو رىفو

 سجوأ سجن ةرطفلا مالسل اوةالصلا هيلع هلوقىف روك ذم هنالناتحلا ةرشاعلا لعلوم حرش ىف فلولا لاقو اًذهاهذخ ألف
 لعأىاعتهللاواهمكحداحتالتدحاو ةلصخ قاشنثسالاو ص وضملادعت ن ذاؤتلقةرطقلا نم سجنوأ



 لدعم ىنلاىأ(لاقو)

 مم توهيلعملاعتدللا

 واو نوديلاق ىأوالاو
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 ىقلب اذكه هدحجأل
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 هللا ىذ ا ثردح

 ناف اوفظنت اهمعىلاعت

 ىفقاريطال اوفي: مالسالا

 ف.عضصد:س طسوالاق
 دوعسم نأ ثد دح نم

 ه-هع لاننا ىضر

 مالسالاىلاوعدتهفاظنلا

 ىئارلا ىوردقتى متنا

 نعولغ بس هحرات

 هنعدللا ىذر ةريرهىأ

 اعوقرم ثيدح ضءب
 خءطقسأام لكياوعظنت

 لخدب ناو ةفاظنلا ىلع
 فيلظ: لكالا ةنحا
 يزعل دعو

 دك فهيظت هللا نا

 تينفأ اوعظنق ةفااقنلا
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 0 كك

 | لاخر رآه 0 لوقو وضولا 9 ةءسدنأل !_ةواقاظمةنسفةلاوسلااماو نيك مثملاةداعدنالهن 2ع

 ةضوص!اورذ-هاةولكلا ىقالا لاح ,لاك ازلو هماقم نه كالعلا مقاف نهنانسأ ف عضاءاسألا نودأ
 وهو ءاهقفلا هنس اك ةندسوأءد 55 .الاوهعاملاضافتناوءو طولا : نذس نم قاشنتسالاو

 0 نا فعدم ةضطم ن :لانامأو ةامهملاو فاقلانهناة- خللا قروك دملاوةمحعملاوأ ةلمهملاوءاقلاب

 همقو فدع 272 مجملار غداضلاز ةهفأ 0 ادغتسالا نع ةمحعمو فاةبضاةنّدسالا

 ل .ةورك لا ىلءه-ثرةلمهلاوءاقلاب ءاملا ص اذ-:1قاعاضلالاثوةروه كلا ىهفاقلاةيادرنا

 ىلا درو ةنساهم. :اقوراةطالا صو فدع هع 1100 شو ع يعصت فاقلان صا عن الا

 اذ_هتدشن 1 29ه رم ةهلوقهراعا لد )| صعد نع ىك>وصربلاث رو هناوءاعنرالا موف هلع

 0 عى عاام 1 اقف هبا صم هيل : ؟ ثقهمانمىق مال. !اهيلع يا يارد فاني ,مصربلاه>اق

 ةعلاذش نعبامو هاما 2-1535 ؛ رمش هذي هند حسم مك هلسدن فوقك ل ع5 دن :ععص للا ه5

 |[ ككاو أ اارهظن معباصالادةءمجاربلاوءاماباه>سوتل ازامدح | أريلا لغو عمسام

 مولعم طبالا رق: 5-6 عداضألا لداقممج جاريا اجلا لاقو ةدحوملاو, مارا وهوا ْمطي نم
 وأهتاعوهظنار عش ىاح ووهرافطأ صقاذاو جرشلا اوركذلالو>امى هوةنأ اعلا قاحوهةلحكسارالو

 الق هاقلاناذ ما شاور اةانالااو:ةداشثد دك هرعشوهرعط ندد دنت درص "ةأوأ معح

 تت نص ل ةثةمحألان دولا طاه. ةفاساا| ىإة> اد امحالا ىقولاطناو لاسسلا رتب الو هب سا

 هحد+ر وأب نا ل_صاوا فاح لءاهوكرت اىأ ىحالا اوقعا ثددس ا ونس اههكو ةصقلا

 هنجمحأن و هن جدال فوعصاعطرعو وه .4 لوطن : ءدا نأك مدا اا هيلعدنأ ع نمدرواموىووغلا

 رييغت جدال لقوا هةلح سمح: سقةقةفنعو براش وكم 20د را عضعد

 ةمحع ءداضوعءاقي ضاقتنا والا ان در كا قعصهنالوقأ د 1

 شروأ ءاج:ةسالاهاةعموةمجءمداضو ف اقب ضان اةثلا هااوةلمهمداصوءاقب صاقتنا ةيناثلاو

 ماةثاماوشيدحلا حرش ىف هلي صفو برغملا فال هجوالفحاض:ن !ىورو ساوسوللاعفدعاملا.جرقلا

 هركذ. لي وطتللة_+احالق فيلا ىلا: هللا هجر ىطويسلاهدرفادق هليصقنو هتيقيكوراقطالا
 معىلءافوطءمناكن ا (لاقو) امونِم-عب رأ نمرثك ًاراقظالاوةناعلا كرتهركيو حورعشلا صعد فاك

 مل_هوهيلعىلاعتهللا لص ى :1لاَت ىندملاةدقريذ ةثبالاحوأ| غنا مناك ناو هلوسرأ هللا لاق ىنعملا

 ىفو فافظذردصمةؤاظد ل١ (ةفاظن ل ىلع نسدلا ىن 2 ملص هنادلص حشو ع 9 عق و4 'أهدب و ولو

 ا ة:د_عاىلع اق توني نسدلا هد دم دف كل مم كو ةينك م ةراعتس انءدلاى 1 00 ؟لادح

 تاو 8 نهدي يولع مح 3 !اد ' ا ل اح ةوهاهالهظوح

 الخد 100007 ماوةدابعلا.نواوتلاوةءيدرلا قالخالاوةدساةلادثا ةعلاكةيون»ملاو سندلاو
 اهذاحمالاتو معلا باك ىنءارحالا فوتوقلا ف ثيدحلا|ذهدروأ دقو سن ىلءمالسالا ىن: ضراعب
 هللا ىذر ا ناب الءافعضلا قو اذ كههدجأل اي الا ثدداحأ د رق ىقارعلا

 | هللا ىذردوء منيا نع فيعضد:.. ط والا ف ىناربطالو فيظن مال_سالا نافاوقظن" اعلام
 00 0 هانا عدل هرتلاقو ىسبتناناعالا ىلاو عدن ةفاظنلا ام.معىلاعت
 هثالاقو مهعىلاعت هللا ىذرةرثعلادحأ صا و لأ ني لس ع نعناذتئسالا باك قدرك ذثيدح

 قاسامدعب ام. هد تا طومءسأ|لاوو فد رعطو#و سأيأو أس ابن يدلاخع 0_0

 ا اوقطنف ةقاظن م شا اةةهللان ااعوكر يقارعلا ملك

 مستقأ
5 

 ور" صاقو نأ انبد دعس عىذهرملا» أورتاق :ىق



 3 دحاوريغو) رثك أو فنصملاهنعدخأوامهريشوربلا دبع نياو جلبلا عمسنا يمس ْنيس شي **:( صاعلانب نايفسا::دح]

 معهم مالءابمالعالا بانك بحاد (رعنبدجأ انثدحاولاق) انك اشم ن هنو رثك

0 
 لكي اوفظنتاعوذم ه_:ءىلاعت هللا ىضرفر» ره ىلأن عمد س نب ودق رات ىجفارلا ىورو ؟ةدنفأ
 نمدان ركذامبو ىمتنا ف يظن لكالاة#:لا لخدي ناو ةفاظنل | ىلع مال_سالا يب هللا ناف ممعط»_ساام
 سدت هانعمو نسحلا ةبثرعىلا فعضلا نمج رخ هنأ ءهقعض ريك ةددعتم قرط نم ىو رثي دال

 ىنلالاقك م .ز 4 |ةغيصب هيف قيال غيعضلا ثيدحملا نا ليقام فذصملا ىلءدربالف عرشلل قذاوم
 لهاستو هو ىلعيذك نم ئالسف طرخنيف هب مزح اوهتحص ىضتةيهنالءو غو مسوهيلعىلا هت هللا ىلص
 دصقوأ ضد رمثلا ةئيصرامضاامأو ضد رمل غميص نمهوحنو ىوروأ ليف لوشي نأ ىنيفيف حسببق
 الف ثيدحملالوصأىف ةافوت همهيلع مالك ةرقب ومزحلا عمق اةيالف ةنيرقل | ىلع ادا مع |اذهاذعم
 ثيد لا ىفهتلا لع فيلظنلا قالطان ا مثةسفرخ ملا تافارخملا نمانه حاريشلا صعب هرك ذا ك2
 ال_ةاض: أ احاودزااهنومت. نوم كلا وهلكاشللعق ولية [كىلاعت هئامسأ قدحأ هركذي1وىباسلا
 هناليقو رظنلاروصق نمهنافجاتفملا عددي ف روك ذملا جاودزالا هنام_هوتل هياع ضارتعزللهج و
 نايفس(ىداعل نينايقسانُت دح) ثيدحلا اذه هتوبثا كو سودتلا ننعم هنالرفةلك اشللةجاحال

 ونأى هد عنب نايقس نب ىداعلا ني دجأ نبا نايقشوهو نيتلمهمداصو نيب
 ةرخ"الا ىداج نمنيقب ثالثا ةبط رقب قونوةثامغب رأو نيعب رأوأ نب التو ع ةنسدإ اوىدسالارح
 هنا لعهيزنت (دحاوريغو ]دش ربا قونابمذ :و هن امس و نب مشع ةنسأ مود وأةنس نينا مثلاز واحدتو
 سحاص ىرذ علا سنأن ب رع ني دجسأ سايعل اويأوه(رعنيدجأ ان د_حاولاو) اض امريغنعءاور
 ةئامئاثونيعسو ثالث ةنسةدعقلا ىذ نم نول عب رال شد سا اةليلدلو ةوبنلا مالعاب مال ءالا امك
 ىازةدايزبىرلاىلاةبسن(ىزا رلأس أعل اويأانت دح لاق )ه4 راب ةثامعب رأونيسدسو نا ةنس فوتو |
 راد-:ب نينيسملا نبدجأو هو وراةيسنلاىفىزو رءاولاة اكس اقل فال ىلعةبسنلا فة مجمأ
 لو أماشلا وأ دادغبسةي رقدول 4 ةمبساهحةو ملا مظب (ىدولحلادجأ وبا نث دحلاو) ىفاسا را
 بهذ _هىلع ناك حاصلا يشلاهب ورعنب ىسعْني ذو هودولحا عيبلوأة يقي 8 أوأرود| ذب
 ىوونلا لاو هيانل ةجاحال التأهب سو همسا ىفو مهوناي هيف مه والو انساتا هلا رولا لا
 ىوارىدوللا اذهىفالةي رقلاىلابو فلا ىفءالاوامنامضلاب هنولوقي ما وعلا ناو حّتفلابىدولحلا لاق 3 ةسستةنياوتيكسلا نبا لوقوهوةب رق محلا عتب دول جىل ونموه سدلو محلا ضب ىدولا
 دجأ نب ها ربا قدسا وأ وه(نايفسنياانثدحلاد) هيقىفالخالهياعش من ىذلا اذهو سم حيت
 نءىو رةوعدلاراءادها ازناكو ةثامثلث ونا_؟هنس ود هازلاهيقفلا ىزو رااده نينا. قسنا
 ىريشقلا اسمان ( ممانثد>لاق) ةداجووأ ةزاجا هاور عضاو«ثالئالا هيل ءةعارقه حيد لم
 هلاح لي_دغت نءعىنغت هن رهشول ومةلارةمالاهدقلت ىذلا روهشملا ناثكلا ب>اصانط 56 رونا سنلا
 ةيدقوهوءاعمالا ىهو ةبَعلا رغصم نءلوقنم ء(ةسةقانثد-لاق) نينثامو نيةسو ىدحا ةنس ىف ون
 مهريغوةندمءنياوكلاموُتيْلْلا نم عمس ءاحرابأ كي ىنقثلاهللا دبع يفي رطظ نب ديج نب دي عسنبا
 لاقإةئامو ني_عبرأو ناس ةةسسجر نمنيضم تسل ةعجلا مون خل .بدلوو نيدثامو ندع رأةنسوتو
 بي رقدلا ىفئوهو ىتالا هازل ةعمض ىبىف هلوزعأ مفلاي عبضلاى رصبلا (ناميمس نب رفغ اش دح |
 (تباث نءإايعادالواب_صعتمنكيل نا عيشتينمةياو رلوبق عصالاو عيه ؛ناكناو فقودصض |
 1101: باطلإلا 3111 11 ولو1 روول الا جرار اا كولا ا عد ةئيمثلا بارثلا سل ناكوهنامز لهأد_.ءأ ن مناك ةقثوهو ىهذلا لاف مسأ نيد وبأك رصجلا |

 ىناذيلا )ل اًعش :غ (

 ونأانث دحإ) مالسلاوةالصلا هيلع
 وهو (ىزارلا سابعلا
 ىناسر اراد: نيا

 دجأ ونأ انثدح

 ميا مشب (ىدداس
 امر

0 
 د ر-ةدولحب وسلم

 ةكسماشلابليةودأدغبب

 لدقو ةسرادلار وباست

 مدي ناكل يقوةيةنرفأ
 احاصاخ. ثناكو دولا
 بهزذملح:نايروبأست

 انمدح) ىروثلانايفس

 ىزورملاىأ(نايقسنبا

 ىروباسيلا ىأ( لم
 ىو رعيحصل ا بحاص

 ٠ ريغ و لبنح نيدمحأ نع

 نياوىدمرتل اهنعو

 ةناو-ع وأ اوةه-عزخ

 قمُدلا ديغ-سنياوه

 هاج رابأ ىنسكي ىخلبلا

 م-هريغو ةشيعنباو
 نس رفعجاش دح

 كلامو ىنانبل تبا مس
 هفع ىور ورا ةيدنبا

 ايمأناكهمساع - رثك

 مل-بأ نبا اوه وهه_تأك

 اسآرناكوممأو نادال هنعو ىاخورببزل أني ورع ناو سن أ نعىور ةذحوم ا معد
 ةعقادمزلب ةقيوه وةعاسماهلج رخأ هنمدعأهتقو فنك: مل لاقبوةرخافل أب مل |سدأب لمعل اورعل اف



 سنآهمسان مدياحصلا ىقوهدالوأ ذك و هئاملاهرعزوأجملسو هيل عيلاعتمّلا 0م ىلصونلا مدان( سنأ ن 2

 مسقونورشعو ناذئا
 نا:ثاكلام نيا سنأ
 رو«كاوهو اذه

 ةيمأوبأك لام نباسنأو

 ىعكللا ليقو ىريشقتلا

 ىلا سنا ناعتتلاو
 رسعشقال- خقو رصنلا

 هنء ىلاعتهلا ىذر

 ا وهو أه سانلا هققيل عل

 نمترضيلا بخاف نموت
 (تممشاملاف)ةاعتلا

 عاوز محقق ناوازكب
 ه-اظفل يو ه(اربنع)
 لاقي وهءىىصرىأر حبلا
 ناودازم ةباداثو ولا
 لوصأو حصنالو رديلا
 فانصأة-#سيطلا

 دوعلاورواكلاوّكسملا
 نار_ةعزلاو رينعلاو

 ضرأن م لمحت اهلكو
 نار فعْزلاالا دنملا
 ريثعلا دوجأورينعلاو
 صضدالار ود لاو-ه

 نودوأ ماعنلا نمد
 اهادفعأ (طق) كلذ

 وهو ىر-عنم ىدم :

 ءاام ديد و فاو عمقب

 نوئتوةمومضهةلوهم

 دقو ىذما دلال ىهو

 ناهس قءاطلا دكت
 اهمضعم ءاطلا م دحو

 (اكمالو) اهناكساو
 جرخا مك بلا سيطأو

 غولب دعب ءايلغلا نم
 نالزغو جضنلا ف ةياهنلا
 صاخ عوب ةدحلا

 تمس (ارينعتممشام لاو)هنعملا اعتهْللا ىضرهتجرتومرك ذ ىباسلا ىناعتلا كلامنب( سن نعإ

 ءاملعلا رثك أىدر والا لاو مالكالب رهاط قورعمسيطريتءلاورصنو رك نئاه ولا مسكي

 هاعرب ها ورحملل لزنني ودمعدنادالم ىلع عمش هنا عصالاو اف الخ هم .ةنابرا مَ ٍةوهتراهطىلع

 ىلابرقامو كالا هدو و راد ورالو انامن سلو |ّمم4_همطب ست كي كح .طلاروهزلا نم

 ( طق )هي سوطت ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلانآ قاس لاك قوهيقيوغ درع فهن دوالاو ضانلا

 نامزلا نمعطقن |امدانعملصأو ةاحنلااهركذتاغغاهيفو نبا |ةمومضملاءاطلا يدشن دو فاقثلا مشب
 ىقعدساو لل الا لاق اما جر كلام از اك ذور هشالا ىف ىننملا ىذاملا, صدا اذاو ىضمىأ

 ةردلاحرمثىقانل مالكه فو ن<هناةردلا فلاقف لقلا ىف هلامعتسا مأو ثيداحأ ةدعفتدُ 1

 ةرسد_تعدمجتب مدلصالا قوهوفورعم بيطوه (اك_مالو) رظنهيفودبالاورهدلاهانعم ليقو
 مومصم امهالوأن يشن اوك نسا ١انمعت دنا ىوسل ا ارما دال, ىدقأن مةيحانب نيعم ند هر : قءاماظاا صعد

 امهصخدتا ل. 5 كار خك تاك ةسالامد اكن او رهاط هنا ج_يهجلاورك ةنرب هد دش م: لحومأ: دب

 !.هري_غلاعلعناو( ايشالو) هلوةيمعوام م مفرشال زعالامدقوهرهشأو بيطلا فرش اامهتال

 ايكرموأ سحرم اودرولاكادر ةمةسيط حب رىذ لك نما.هرت_غْئُدلا لهشةىلوالا د رطاارأ هم“

 اذلءق برعلا نا عمورخآ ىلارهنءةحئارتمشامدار او ةحئار بيطأ بك لان وك دقو بلاغك

 الوأا- .عط سم ل سو هيلعىل اعت هللا ىلص هتحئار تن اماذلو اقرعهمقز وكرغو مامو «ثمهسفن حي ه رلا

 ثا ل اذهوهّت>ْئا ارب هيمل_بوهيلع ىلاعت هللا ىلص هو زرع لع هذ 0

 تا مهى ىذلالاهنةمتلا هج رف ذصملاو رك ذاكامهدحأ ن يعض وم قدحيحك قرار

 مسوهياعلاعت هللا ىلص هللا ل وسر رنمسوطأ ايشالواكسمالو ارينع تمم كامهنءىلاعت هللا ى ذر

 ىفطقةداب رزذ سو هيعمل اعت هللا ىل_ص هللا لو وسر نماسمنيلأا شالوا رحالواحاميد طقتسسمالو

 نيع_طوملادحأ ىلعرصتقا ى :ءلابةدأو روهوأ اهل ع فت سلريتعل ادعيىلاعت هنلاهجر فندملا مالك

 هنام فرحصت ةصوصخ بوط اكوا[ اوهوةيدحتةانئمو:دحومءاس هنوكو:د>وملاونوذلاررثعلاو

 ىىلعالا مث ىفدالانأد نينا فورعملاو مونالو ةنسهدخانال ىلاعت هلوق قرمامد_> ىلع قرت هنا ل 3

 ارا :دد-ةيطعأامو ار دواههر د22 طع[ لو ةيقادتيةم مالكا نوكي 1 ىننلا ف سكعي وتامتالا

 لوقأ «ىدوجولاسئرتلا اري دقدناالا والا قب رطلاب رانيدلا تن 1ءمهردلا ىن مدةولوا ههردالو
 امهتامثادصتو ىلعأو ىندأ مالك )1 درك دنادنااهيف وتحتل ناالا ل اك هذعاو ىهوروهشملاو هاذه

 ىندملاو ىقرتلاف رخاديقوئثكلذىلا فيض ناف رك ذاكرمالاقام 7 ا فا رم نمامهسفنىف

 مونلاة_ءاغنود عكا م 1و4 اغلا ىف فو هو دالاا بيق وتلا ناقة "الا قئككلذلر اظذلأبال همسك

 نءعرظنالا عطقب 8 قم حد'رت اذ هوهتماغ ىنةهبلغي دق ىوقالا مونلا ر| مهو ةزلاهملغتالليقاذاف

 الواي هالو هتف تعا ميا ادبلا إف مح ,١1 ويقنب ديرألبا» 1 :رظند ل ناف ىدوجولا تدع 0

 نافا هدوصقالا اوهاذ_هوىذاقلاى هاو>ىقءاشب ورئاس || لثاا فه صفاكاربغ دالواريك الواريبك

 سل اولاع مك كلا بيطنودرب_:علا ب يظن عم لسو هيلع اعت هللا لص هبيطك يطال هنادارملا

 _سوهياعىلاعت هنأ ىلسهفصو نا متهيفن عام.ق هلل خداله نم ىلغأ هنوكو 4" رعول تااالا بيطلا

 دارا انافنيمدةلاونيفكلا نش ناك مل- و4 .اعىلاعت هنا لص هنأ نمق دسك دروامىان ال مالا نمل

 امه ص*:ناامافه تن ود خىف ظاغن مس نان: سالم الذ ىفانءالو ها ىوقأ هنالاهمظ ءوأ ٠ هدا ظاغ

 رافسالاولاعالاةلواز ١ كاذو ةقلمل ا لدالةمتلاباذهوأ ف يرع لاه سدح ع نتا ةيغ ف سلا نلو

 5 بيطااعاونأن مرخآى أ( .مالو) ءابظلا نم
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 نان مرماك هنمبي رقالو هل مالو( لو هيلعىل عت هللا لص هللا لوسر حر ن مسبطأ) عصأ ل والا ورماك
 دارب الق هدوجو قن لد هلهمش ناض أدارملا ساو ةيانك- |١ ىدرطبةاواسملا ناهيدصقي ةيلضؤالا ن

 مولعملا ىنناد_جولا ىنوّلعلا قثبداربدق هنا ىلع دوصااوهوةيديطالا ىنن ىلءلدالم لاننا

 هدا رأعص» الليبابيفحدمالابالةمسثك-الاالةي# اذلا وهيل عىلاعتهزنا ىلص همت ا ردا 0 وم ا و

 هللا ىلص هد ثر ل ثم سدأ بك راانالةيت اذلاهتدتا ر عمالو هلم مهنم سة كلا نالاهدحوالة يستكمل

 ريغهنا نمىلاعت هللا هجر ف نصملا ىل هب ضرغ_ءاامتفرعدق#(هيبنت )#لما“ ةم-سوهي .اعىلاعت

 نكمل ناهزاوج حيمتااوهزاوج قفلت ءادقو ثيدحلا رمصتا هنا ليقاذه ىلعوهءاوجو ثيدحملا
 ىعملعجار ريمضهيفاموءانثئسالاو طرشلاك ىنءملا لك ثدح هل قام ىلعءانعم مهقف قوش روكذملا

 ىلعزا-كلذب ملءنافاهقئاقدوةرب رعلاباملاعن كيل نل عونمف ىنعملابلقنلااماوةميعمةنب رقنكيلو

 ىركملا لوخأوحناها رحم ىرحامولاثمالا ريغ هلك اذه لءلو ليصفت هل لوصالا عماح قو حيحصلا
 تمدقت دقو كال 6 9 رجس نب رباح نع ق)هح - ومش ةوحالصلانب اقل. صفت هل ول والاىدعا نمو

 ضب ١ أسم هج رخآثيدحلا اذه (هدخح تم ملسوهلعىلاعت هللاىف_صدهنا)هتعىلاعتهللا ىذ رهتج ر

 راك ثيد-لا ىقراص:خالازاوج ىلعءانب لصفلا هتدشا نط هضعب ىلع ىلاعت هللا هجر فنصملا مدةقاو
 هوجو حعسم ممسوهياعىلاعت هللا لص هتداع نم ن اكو هدعب ا ةٌمط ونه ذامئاؤهدمب ليلا حسمأمأو

 هللا لص هءاكربتوانميتءدنعمهراضحا ناف مهيلعةقفشو ههيدلاوبولةلاببطتو ملاين نلافطال
 هلءقتسإوه_عمانا ع رخمك © مل_سوهيلع ىلاعن هللا لص ينلا عمتياصث دحلالوأو روهشم لسوهيلع

 اماكاحروأادربمديلت دج ىةىدخحسفانااماوادحاوادحاو مهدحأ ىدخ حسي ل_هشل نادلو

 ةياورهل_علو ليقاهنوديدجو اماريثكو ق ” الاواولا ل ديواباحروأ لم ىنا ذكر طعن وج نماهجرخأ
 (ادرب)ا+براقاموهفك ىأ (هديل) تسسحأىأ(تدجود)ر باخ ىأ(لاف) رباحلاقوأ ريدقتلاوهسيف
 سا ضراعي سل هباوهمةيق-ىلءدريلان ا ىلع دياذهوجادل !نمدرب| ىهاذاف ىراخنلا حدي ىفو

 ىلاعت هللا ىلص هصئاص + نمهدعقدعدالو راحلا نزلا ىقاميسالج ودمع ب رعل اددعهنال بق وهوكأ وعام

 ةذللاو ةحارلا ىنعفهنا برقالاوهب وطرو هفك نيل نعةرابعهنا ليقوةيزبرغلا هنرارسل كعمل سو هيلع
 لاقاك ىنعملاذببهراهتشالةحاربادرب| مية نوقوذيالىلاعت هلوقرمس ف دقو بيطلاو

 ىدبك ىلءاهد رباب تلقف # هذعاوم ىَص ذرلااتمسن

 ماللاوةثينهلاةدرامل|ةو-ينغل اوٌسعلا بطل -ظلاد رب ودرانم_هدت عبو. حملك ةءاهلاىفو
 درما | ناك اذالاةيالاهمدقل بقا ةفص تناك ىتلاةركسنلا نملاحرورطاوراسحلاو صاص* هدالل

 انالكلذك صيررملانامكمدية-ارلاوذ ىتعملاز وكيف ةحار صه رللت دج وباب نم زوكيةحارلا ىنعم
 ا” و هصاصتخخاىهف هرهاط ىلع ناكن افددن عضو لحالة حار تدخو ىأةلئلعا ماللا لوقن

 لات و ةزمهانوكسو مما مضيوهن ةنوحلا(ر اطعم وج نم ةيعام_-ةئن ,:اهئالد لا ىلاهج رخأ

 اه 8 هرب دم_سمدززو مدأب ىدغمريغ_ص قودنص ه بسس ى مهوثدنانع اهو نونابيلبة-: ؟ اسواوب

 مضلالبزن رن ىسوم ىسوم ىقاولاقأك اهلمقام مضل هر هه لد_ م ةيلصأ و اولا ل_هاوقلثاوهرطع :راطقلا

 ةادان ”اكونونمؤب و نونمؤب٠ىرقاك سايقلا ىلعاواو تاديأ لص! ةزمهلاوأ همر ههلبتام

 راطعلاةنوجنمحرخأام عراهحر ناك ىأر وهشمفال_+ةطيسوأةبكرتىه ل هوةفاك اموهيدشت
 لكوهورطعلا | كا همس دل دوج دع حا خس رةفصةل#او رطعلاراخمضم ا

 نم)عيفأ ىأ(بيطأ)
 هللا ىلص هللا لوسر عر

 هنود د( مسوهيلعىلاعت

 احاسد ط-:تدسمالو

 نيل امد الواريرحالو

 ىل-ص هّللالوسر نما ل
 2-0 و هيلع ىلاعت هللا

 مسمى ىرتأك ثيدحلاو
 نءو)لئامشا|ىفاذكو

 اميفىأ(ةرمسنبرباج
 لاوهنءاضي أ ل_سمدا ور

 هللا لوسر عمتيلص

 وهما عىل هيا ىلد

 هل. عتسافةعمأت اوجيرخمت

 ىدخ حمعيملعذنادلو
 ادحاو اد-_>اومهدحأ

 تدح وةىدحسفانااما و

 امناكا<روأ ادري هديل

 راطع ةنو+نماهجرخأ
 فلاياكروأ ل مىفاذك
 اموديدجوناماريثكو

 اذ-و ه. ةةباورهلعلف

 هللا ىل_صدهنأ) ظفلبهاور

 حسم مل وهيلعملاعت

 هج وبناحىأ(هدخ

 لقسالا نمةندولا ىلي امم

 أدر هدمأتدح وفلاق

 نماهح رخآا ماع رو

 مكب وهو( راطعةئوح

 دقو واولا نوكسو ما

 ةيلصأازم_هوأ زمهت
1 0 

 طقس ىهوىحدلا هلاقأك

 د ىدعم

 راطعلاو هيطراطعلا

 4-لا هالة .-س:لاعق



 راحربغىأ (هريغنعو)

 بيطباهسم) رهس نبأ

 ىأ (حفاصنأه مي وأ

 ىلاعت هللا ىل ص ىلا

 (حقاصملا) سو هع كاع

 ءاطعتفب (لظيف)ءاىأ
 مالدي نشا و ةمدعم

 اذا اذكلغشي للطلاق

 مالكم لا ىفاراهن لع

 دقو اديك انوادي رحت

 راض و ماد ىد- دى

 حقاصملاكلذ رعيصيق ىتعملاو

 هراهن لوا ىأ (هموي) هل
 هذ عسب و اهحئر دمت)

 ىأ (ىب-_هلاسأر ىلع

 ةغيصب( ف رعيق) ذا

 َن م]زيميف ىأ لوهحما
 ريك (نايبصلا ني,

 م

 تدسوىأ (اه<رب)
 ىلا عت هللا ىلصهدي ير
 كلذس أر ىلع مل 0

 ىدلا
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 | هيلعىلاعتهرلا لص هالو سر جرخ هنعىلاعتهللا ىضذر ةقيزح لأن عىراخبلا فو هتحئار تباطأم

 نمزاكاريوزم هيد وني-ةعكررهدعلاونيةءكررهظلا ىل_ص ملا طوق حاطوالا ىفةرحاملاب سو

 هب ؛ رشل هديب تخاف مههوجوأبب نود سيفقد رم ُهلاءدينوذ_خاب سانلا له ماقواهت ارو

 ىيقحدربلاناىفرهاط اذ هوك لا نمةحئار سيطأو جاثلا نمدربأ ىهاذان ىهجو للعأبته دوف

 هقالخأن -حنمةروك ذااديلا عضوو راك لووئموهوأ :دحاو نيثءقاول اتناك ناعما هسا هدربنأو

 ىضرس نأ ن عدامءلانباهاور تي دحىئدرووريبكلاو ريغصلا هعْضاوتو لو هيلعمىلاعت هللا لص
 هنالرهاظوهوءارسسالادعد رهظ إو هيلع ىلاعت هللا ىنصهنم بوطل|تاحفتر وهظناهنعىلاعتهتلا
 هلناكواءيطدادزاسد_هل|تاحّةذ هيلع تءهو نانو ىلعالا الملا, لصت |[ىلهنك-ا رصنعأا بيط

 سدقالاملاعلا نمس كم سيطو ىلاذسيطهلف اين دلا سوط هبشنال يطل وه. عىلاعت هللا لص

 تاك بطلان الّانو راجيا ايةدنمىلا سبح ثب دحهنكأ ءالو بيطلا ب يطأ و هوهقراشي ال

 قو ا هحست قوز ز حس نب رباحربغنءىورىأ (هري-غنعو)ءداي زال لب ءاودئازلاو ٌنيميطال

 اذا: :فال_ةا هلا ىفو عض هيفدنس «نوبأو ىنيمدلاهأو رشي د4 اذهو فطاعنود.لاقاهعب
 عمسلاةساحت كارداءعما-1لاقي سملانأالا نابراقتمسألا وسما( اه.سملوأ ب يطباهم)هموبأ
 هيفوديلاو شكللاه مريمضو سامتلالاهنمو بلطلا نعهيزوج2؛ وةرشدلا رهاظد كاردا سللاو
 اهحرخأ اا هلوق ناك الوراطعىكهقكناك_ةثد دحلال وأ وسكيملوأ ام ءطاوم سم رهاظلاذاىلق 5

 راصتخاالوهدعباع|ةلعتم سدلوهيق الخال ثددحلا لوأ قايسنعدر ىنتك !هاذعم راطعةنوجنم
 نابلوقل او تاذإ_سوهيا ءىلاعت هللا ىلص هم .ءاط نأ ىلا ةراشا اذهو ىعملاية اوراوهانعاو مهوناكهيف

 مل_بوهيلعىلا عت هللا ىل_ص ثلا سمي وأ( حفاصيإ مالكلا نموغءلاذلةجاحالذ نا ىف مالكملا

 د_ةعة:ساهناو ها صمدير نموهولوعفممساعافلا حّدشب وهو هلوعفم(حقاصملا )هذي ةحفصد

 نم لك لعج ىنععةل ءافمةقاصملاو لعافهنا ىلع عفرلاوءاقلا رمسكب عفاصملا ها صب ةياور ىقوهاقالم ا

 لوقءانعمىثو ةاقالملاد_:عىفكلا,ف كلا حفص قاصل ااهماةراهل ا ىفو رختالا دي ىلع هدب نية اصتملا
 نامالكوأ مال_تنمه:م عقيامردةىلعةءزالمعمىفاكلا نطاب ىلهف كلا نطاب عضو ىناسملتلا
 ىقوهول ءقىغشالى لق وهيحاصاب دحاولك دش دقوهوركماهمرض واهلي وديلا فاطتخا او صرع

 د-:ءناك هنال ة بيغ نم مدق هن' أك هنأ اىلاةراشالا - نءاريئا ةحامم اها حصالاو اند: عةعدرهالصلا دعب

 لاقي : واهحمقب تالظوأ هرم 0 ادمتلا هل اظلا ممقب لظر(هم ولام ق) م 4فةاه.حاش هر

 ىلاعت 1 2 ير ورايا لعت د ءأ-.عدرربعإ !تغارلالاق نزلا حا نضع

 سمشلا لظهيف تقول هنال ىذرلا هلاقأك راهنلا عميج قرب اتوبثل صقانل عفو وذافك اعدم 12 تاط

 ةمان تناك اذا اذكوهريغورا ملا تعراص ىنع؛تناك اذا بورغلل عواطلا ن هوأو ءاسللحامصل نم

 بوصنمهمو و! *-هالرعشلا ىف عمس هليلواذك لع هراهنلظي سوماقلا ىف هاوقوما اودلا ىنعمأب
 د ىأ (اهكردحت) قارغتسالا لءهتلالد ععام الدير هالود_.فدسيك و نالوة-يفرظااىلع

 ة-مركمهيهللاهصءخأي ةلاحخامم طفمبطلاا 4ع رىاده- ءللاه# رد ره ءاضاوهدد ببطن م محد ةءاصملا

 0 ى (فرعيفىدصلاسأ رىبعهدو عصن و 5 موه ءاعىلاعت هللا ىل_ص هلوزحعمو

 اددسهى- مييلاو مع وأ اورلد وط ثيدح نم ضهناد_ه (اهحبرب نايدصلا نبي نم)) هلعاف |

 2ك 20 لاا

 نع



3” 
 ا سو يسسسسسوسوووبو بسسسوسو ببجس سجس وسو

 نيدضعلاو نيعارذلا لمعمل سوه. ءاهىلا هته ىلص هللا لور ناك تلافابص ىلا عن هنا ىصر ةشئاعو .عا

 ةضغلا نابضق هعباصأ ن" اكفارطالا لئاسةحارلا بحر نيفاك- ]0 نش صعلا طمس نيدنزلا لد وط

 هم وب لظيف حفاصملا قاصر أه. وأ سيطب اهسمر أ طعىك هقك ْن ْن و ,ر مرحلا نمنبلاهفك ثناكو
 ىلع حسم سوه ءاعىلاعت تلالكص ازا دصلا نيب نمف ذرعيذ ىصلا سر ىلعاهعضي واه رد

 اه ريدا رااوانيءمىصلا.دار | سيلو هل ض يبخالة سما ثردحاذه نظىلاعتهللا هجر جرذماو هسأر

 زيه“ 2 وهيل ءىلاعت هللا ىلص ىلا ناب ف رغب هنادأر ااوةيدبسللءابلاو هتاصح ىتل|اهتكتار

 دك يف ماكهمو:ىفاما كلذواهككر نم ةياور فودحاو ىنعملاو يل اعتلا ماللاباهضرل ةخسن ىفومهندب نم

 هاور ثيدح نماضغب رك ذدنا متةروهشملا هتتاك_نل ىطاملاعضوم ىف عراضملاوةلذ وطةدم 2
 رادق سوهيلعيىلاعت هللا لص هللا ل وسر مانو لاقفاراصم+خأ م |ةللا ساني ام ىلعهممرص* هاو

 هيأ ىكرهمال عطنلاناكو هل طس (عطن ىلع)» هك ذىبأ بأ اهتعىلاعت هتلاىضر فاضل كلل سا

 ناكهنال هيفلاخالو مل م عيتص ىف اك همالتناكرادلا نالة--9 هالمىفدالةذاضالاو لمقاهنعىلاعت
 اذه ىفام عمةرو هراقلابةيثاحلا رتالفاهرب ريغل ةينك نوكي نأ ل محا سنأ مأرادلادول هنالواهعم انك اس
 ملسو هيل عىلا «ت هللا ىلص قرعف ) ةطس اوريغب ثد ءدحاءنعىلاعت هللا ىذر سنأ هءاور نا ىلع لالدلا نم

 ىلاعت هللا هجر ىوون :!!لاواهريغ .وأ هل هساهمساو ريغصتلاوةلمهم انيسلا ميم ءاسمأ ىهو(همأ تءاخ

 هللا ىدرناهمءةفالخ فت يفوت فاقت الاب , طا غهتدجاهنأو 0 عوشىلا زعل الوق ةءفالخالب سنأمأى هو

 ءاسنلا نمءادهشا | ةديس سرق# ربه :وكدملا ةيباصصلا ناحامتفءا رحمأش خأى موهع ىلاعت

 قشثيدحلا ادهوروهةموهو ملسو هءاعيىلاعت هللا ىلص ىلا نعرحمل اهأرغ شد دحتدرو ىأ | ىهو

 مل_بوهياعىلا#“ هللا ىلص هزل| ل وسر اذملع لخد لاق: ءىلاعت هللا ىذر سهأن عدن 1 نءلسم جيخ

 - وهيل ءىلاعتهنلاىل_صيتلا ظةيتسان قرعلات ات تاء ةروراقب ىأتءاف قر ءئاندنعلا و

 نمتاناور هاوسيطلا بيطأو هواندي اما هلق رعاد_هتلا ماسمأاب نيه: صتىزلااذهام لاف
 هفقرع ء عمدت تناكف قرعلاريثك ناكوا ها رف ىلعم انيواهتنيىف ليقياماريثك ناكهناابيفرخأ ءوج و

 تلاواهمئاةءاورؤو اف ةروراتىفهرصعت واهعطن ن موفد رشلا ههجو نممل_سو هيلع ىلا عن هللا ىل_

 فورعمسيط فاك! |ديدشت وةلمهملا بسلا مب وهواف كسى ل هك تناكوان اممصل هتك رباوج 2

 ىورواهدا عهيلع ليقيت مدن ماعط سوهيلعىلاعت هللا بص ىنلل طب تناكوةريغ عملا

 اذها 1 ليقف تناديت ا ااا 5 ىلع مان فابتسم ؛لخد ناك ل-وهيلعىلاعت هللا ىلص هنا ءاوولا ىف

 تدي مق مد أةعطق ىلع هقرع عن :هساو قرعدةو تءاذ كشر ,ةىلع متانإ_سو ديا عىل اعت هللا لص ىب دا

 ترضحاملف ةروراتىفهمءجوهرعشوهق ةرع نمت ذ_+أوهرصعتو فرعا كلذ مكنت تاءجو اهتدشع

 رعدشلا رك ذلكشئساد-ةوكلذ ن ههطونح ىف ل_ء<نا ىدوأةافولاه-:عىلاعتهّللا ىضرانأ

 ملسوه- لع ىلاعت هللا لص هنادرو هنا. سيحأو طةققرسعلا ثدداحالا رئاسىف عقاولاو هك

 اهكسف هلع ماس مأهءقأوهرعمه- :«لاعت تا طرةجلا وأذا اع انا

 هللا بص ىنلا موتنا مثرعشلا اهيفىتلاةروراقلل قرعلا نم هنذخأ امكلذ: هء فيض: تناكا هنا ىنعملاف
 نعى. < مل-بوهسي راع ىلاعت هللا ىل_صهناب لك_ثنسا مارح مأاسبتخ أ دنعواهد_:عماسو هيلع ىلاعت

 ريسلا+بعنبا باحأ و اموصدم هنوك هعذ لا الق هلو قد ىدتقي هموورخ در رلاةول_خ

 امهدنع 0 م دو !ًذاءام دلع 6 ران مءاتلاخا ناك 0 ريسغو

 هللا ىلص هللا لور مانو)

 اكىأ (مل#و هيلع ىلاعت

 ىلعسن اراد )مهاور
 هماتار :ىلعىأ (عطن

 ناحامنيسلا مب ملسمأ

 لب هو علا كب تن و

 ىعقو امامأو اهحّو عب

 ةيعواشلا 0

 سنأةدج ملس تمأنا
 هع ا هللا ىذر

 رسب (فرعق) اط اطل

 ىل(همأتءاذ) ءارلا

 سنأ مأ || -

 نمىأ لاف هاوق م
 ةلوليقلا



 هايااهعج نعىأ(كلذ نعإسوهياءىلاعت هللا ىللص ىنأ الاسف اميمطت وأك 5 ىأ(هق رعابيت عمجت)جاح زنمءانابكأ 6 0 راقب)

 ةباور قوسيطلا بيطأ ل ن(سيطلا بيط ن مإهبيط طالبان بيطوأهميط ىأ (وهوانييط ىف هلع تلاقف) لعغلا نمدانمىلأ
 اك ماز مأابتخأو اهمال اهشارخ ىلع مانامناو ىحدلا لات هطونح ىفهنم لعح نأ س :[ىدواف 6٠" ا م

 يح ببي ببي سس بج 526 ل ىر حش

 سلو هيرأه كلا لو هيل ءىلاعت هللا ىلصدصئاصخ نم اذهل قو فيرشلا هسأرناماقيوأ «جبولخ 0 ا ًوةعاضرلا

 ريغهو*وامداخهدذعنالا هج لل لس وهيلعىلاعت هللا لص هنوك ومه وناك باح اهبآل ورب ل: اده ولحن ازاوح ثيدحما قق

 ىلاعت هللا ىضر ماس مأ ناو ثددحلا مدت لسوهياعىلاعمهللاىلص (هقرعابيق عمت ةروراة.) ملسمأ] ة.مردعدتمب واهني نمي

 ةروراقلالديهيفعقوو تءاذ هلوقهيلعلدب اكمل_سوهيلعىلا عت هللا صءاحاملابتب نكن ملامعأأ اهدنع مونلاوأ
 ناك لس وهيلعملاعت هللا ىلص هبال _صقل اددعس عمجللةجاحالوأم مدد ةافاممالو اهتدي_ةعشحغق لاعتتا 1 2

 بيطلاه ف عضوي اج زنمءانا ىهوةروراقلاهسيفىذلا قودنصلا:ديتعلا نالاندنعةلوليقلا داعي || وهو ىببتنا لسوهيلع
 ةديدعل ارسق نمو هلكت لاحالة نام مو أ ةرور اة هقص ممحتإ_جوجاحزلاريغىلعقاطي دقوهو و || ىف سبل ذا بيرغ
 حيض فاك (كلذ نعمل سو هيلع ىلاعتهللاىلصهللالوسراملاف)هيفدعبالوةعقاولاددعتل حنجةقحلاب|أ لعل ديام ثيدسحلا
 اهضرغ ملعيل لاوس اونيءنصتامىرخأىقواذ_هامةي اور فو نيع:صت ىذلا اذ_هاما4فلاقهنا1-م ناعم يف عوتو

 انميطل ةياورىفو(ان.يطى هلع )َكةرعاذه(تااقف)اهريغلهرهظيلوأةقيةحاما |ولعفب اهردصقو المرهم عماهزاوج

 لك ىفب بج[ ةددعتم :هةاولاوانن ايبصل هتك رب وجرت ةياورمدقتو طاخأى أف وذا ىوراكهطا#ىأأ| دقو ىنالخ هل فرع
 ىصو بلا 4لاودقودحاول "املاو ىدملاهياودو ىوارلا فرصن نموهفةدحاو تناك نافباوح اهتم ةأرمابلجر نولخالدرو

 لمت ليق(بيطلا بيطأنم) لسوميلعىلاعتهلا لصءترعىأ (ودو) تبص لو هيل لاعتهلا | عن: روك..نأالا سين
 نافىلوأىهو نمنودب ب يطأ لسم ىف عقوو لوالا عقاولاو كل ذريغمل .دحب واهلوةمنم كلذ نوكنأ| | ةمصعا هلو مثمرعاذ وأ
 [كهتيميطأو هميط فك شالوه-:مسيطأ هقرعصلاخ نالرهاظف هريغو قرع نمطول خر يمضل | ناك ىلعمب لذتساام فاض

 ناف «* مهوتاك طقف كرب_ةللوأهبنيطتلبيطاابهطلخ سلة بيطأ اكسمالو ارينعتممشامرمأأ نإ اهتوكل هزاوح

 1 3 5 هق-ناك_ةهصادتخال [وهيلعىلاعت هللا يصدقرعنمعمتجا|منالّتلق د بيطلابطاخ لف بيطلا ب يطأ ناك اذا تلق ١
 ةنسلالهأ ماما ىلاعت هللا هجر( ىراخملا د ذو)ا ريمك ن وكملهنم ريشكب طاخفمهميطل قك ١ رمك سمدل ناوىأالاو ل 5

 ع راوخلا نمءريغك سل ومهاوحأو ثيدحاّةاو رهيق 7 ذ 2 رانوهو( ريبكلا هذ رأي ىف: رك دقداسل / 0 ا 5 ل

 هللادبع نب( رباج ن ع)ىعملابىمبلاوىمرادلااضيأهاو رو ىنعمثيدحلابتك نمباثك لءمهو::أك | ىلاعت نا ص هتمصعل
 ىلاعت هللا لص ىننلا هلرفغتساواردءالادها شا دهثىراصنالا لياكلا ام معىلاعت هللا ىذر ىامعلا| رض :
 5 2 «ى.ا »و 9 .٠ َ 21 ف 10 : . ع قو هم دوهيلع

 اغلأ ىوروئث :و نيعسمنس هش دا, تام ناك رح آوهوهيب أند ىصف كاع رم نب سمع وأجل مس .وه-بلع

 تدب لخدي ناك هنأ
 ىلع ماي ومياسمأ

 هو نكسملاذااهشارف

 ىنلااذها4 لي ةؤتتاف

 دنس ىلعي ىأوزاربلاةءاو رف( قب رطق رويل سوهياعىلاعت هللا ىلصونلا نكيمل)إ ثيدح ةئامسجلو
 هيفدج و ةئي دا قرط نمىقيرطىفرماذا سوه. ءىجلاعت هللا ىلص ناك ه-:ءهللا ضر سنأ نعد بج

 قابىأ(دحأ) عفرلاب(هعبمف) د رطلاهذهن مملسو هيلعيلاعت هللا ىلص ىننلارعماةيفّىل ملا ةحتار
 عتب هانعمنا ليقاك ىتررطالال سو هيل عىلاعت هللا ىل_ ىنللريمضلا وهلاعب ان ىدميال هنم هراهذ لعب
 اردصترودصلا بايرالاقاضم ©« ادغنةرودصلا نايرا,كيلع 00 2 ليقاك هرورعاهفرشل ةثنومىهو قد رطا اريمصرك ذوهكلسدنافرعالا هلوقهيلعلدب وقيرطلا

 الو ظفللا هدعاسيال مهوتو هو هيف لسو هيلعىلاعتهّلنا ىلصرميىذلا ناكملا,ةحئارلا كلت قولع دارملاو 0 0 ايلا
 | بيقعتلل ءافلاف ل لق نامرسهدعب سي هنادارملاو بصنلا هيفزوجوديدشلابوأ لعيك عسبتي و ىنعملا 17

 2 ١ اي 0 : 2 هيل نوعا يصوم نياىأ (رباج نعريبكما |

 لوقلاو ةنيدملاتامنمرخ [ىراصنأ نايباحص هللادبع
 لوقيىديبهد_ءأك لذ لك ةرافغتسا نيرشعوا-جتإسوهسياعىلا عت هللا ىل_ص هللا وسرىلر مْغُم_ساه_نعو ةراصعلا نم
 دحأ)هبةع يجف ى اتصل دعئر وهانلارسكوءاستلا ديد ششي وءانلا ا قوءاسملا فيقخلي (هعبتيت) اهربغو ةنيدملا قرطنمىأ(ق ا 1 ا ا ل



( هبيطن مله رد ف ,رطلا كلذ لشد ىأ(هكاس) [ومياعملاعتهت بأ ىلص ىلا أ (هنأ) دحالا كلذ ىأ(فف رغالا
 ىأف فرعي : قاعتم

 مومإ هنتعىلاعتها ىكرسنأن ءديجدتس ىلعنونأورازبأ|ىورو هس سو هم. طلحجأ نم

 . 0 2 2 م يي يي يي ربي ب م م م م ب ببي ب امال ل
 10011 010 0010 8 5 72 10 0 1 0 ا ع سم

 نم لاح ىل_عم سم ٠ لءاقد- >أ هأودو هادج واللا اة رقباكحوافرعةلهملامدعلءاغلا ناب لوقلاو

 ةيقابلاهىةصوصخلاةيظااهّتح ارب قورطلا بيط لجأ نموأ هني سو هيلع ىلا عت هللا لصورورم

 ىزورملابوةعب وبأوش( هيو هار نب حسا رك ذو) سو هيلع ىلاعتهّنلا لص هنمالا نوكالاذدهو هذ

 ىح [ىلاوهو ىلاع:هلبا هجر لم > نبا هلاق أمك د هدم ىف نينمؤملاريمأدهتلا ةقل|ذهازلا مامآلا

 ىدك قثيدس>ىلأةثامىلارظنأ ىف اكلاوهيسنفايش اظةحاموهلئذحالا امش ءمسامق ريمان ة تسلا
 دو هنالويس قل ىل- 6 2 يملا ا .ها ارباهيب أس تل يوهارواهدرسأث يدح لأ نيئالثو

 2 لة !|ةانئللاو نيت>وةقملاواولاوءا عاانوهو ف قدرطلا 0 سر اعلا اوروةكمقدر طد

 ريما وهو ردك ه>و٠ عمهم أ < وواولا نوكسوءاحلا م ذبلاق هوروهتملا تدرو دكا“ |

 نا)اطخ فرصلا ن نم عونم هنآ ىلع ةحيوتقماءاتلا نم سلا ركسب داتخ الد ١ |او ءاهدرخ 1 نيئدحملا

 ىلاعت هللا لص هذ :مةكردملاةيناذلا(هتحئارتناك) قب رطلاىف قبتوهنم مشق 6 ىتلاةحئارلا (كلت

 مده دقو( ل_سوهيلعىلاعتهللاىل_ص)ج راخ ن مهتم بيطتن و(هسمي بيطالب) لدراممد2 دقو( ل سودءلع لاعت هللا 1< مه:4تريط
 !هروك هيفاذالو ع.ةلاةاقنممهدنع هَيوءثرهاظلاو هاو رورو ليقاذ ثدداحالا نم هيلع
 (ىنزلاىو وزر يققفلااو ركل الوعر ناك لسوهيلعىلاعت هزلا ع ص

 ىردم ا ىلز لا ليعمسأ نب ىدح نب ىو عمشأ نيمهارنأوب .ًاوهوذر وهشمةليمقةنب زاقسست حدف مث مضلاب

 فيئاصت هاوهملغل ناطي_كاارظانولهيئهنعىلاعتهللاى ضر ىفاشلالاقو ةوعدلا باحنناكدهازلا

 نؤدون يت ئامونمتسو ع. أ ةنسناصمر ن هنيقبت سا ىفوتو ةثامونيعبسو رس ةةسدإوةروهشم
 ىل_ ب: ىف ر حلا قحسا ني مهارباوهو خلا صعيىف وه( ىنرحلاو) ىجقاشلاربقن ميرقلابةئأر لاب

 ةئامو سةخستامروصأ ا بحاص هنن دمع نب رح سفن ى مهودادغب نمةلكةيدر 2

 نمد "كو خسنلا ضعي ىف عقواماذ- هوقلطأاًذادار اهنا ل_.ةدققى داس !|هّلادبعنب( رباح نع)

 بك اروهوو .هظءا دوىأ(هفلخ) ىنبكرأىأ(ملسو هيلع هللا لص ىننل ا ىنذد رألاق) لصال صقاحا
 ناهربلا لاوديكاتو وأمعالا سله فلس اوت كانت وهفدروهئثدرأل ا

 رباج»-,يف كذب و نيثالثو اقيئاوغلبق سوه يلعىلاعتهللا ىلص ىنلا فادرأ طافملا عج ىلحلا
 نيغبر أو اعين او اس6 هريغوأ سرف ىلع سوه اعىلاعت هللا لص ى :لاهقدرأ نممهضعب عج ىنتمشلالاقو

 هقدرادب زنبةماسا سوك ءاعىلاعت هيا لص هفدرأن مودعىذلاو 4. اعمق: !فيلاثلا ن مهركذأهو

 ىقهتءىلاعتهللا ىضر نام دعو ةرجحلا فهنعىلاعت هللا ىذر قيدصلاو فاكا ىلع ةقرع نمهعحرعىف

 ها وأو سا عنب هّنلا د بعو مثقورقءجني هللا دبعو عادولا ةجحىفههجو هللا مرك ىلعوردب نم همودق

 لءحنيذا اعموةدواعموأم ومع ىلا عت هللا ىضر مسه لاو نسا وةثل درع نم هلو زن ىقلضفلاوهنادع

 نيد. زو عوكالا نب ةماسودي وس ندب ردأاو ءلاحضلا نبت بابو ةثراحن يدي زورذونأو ريفع هراج ىلع

 6 طاادبعىنب نممالغو رمد ؛رلا نيهّللادبعو ىماعلا نيىلعوءاضيب نبل يهسو لهس
 ليرم جو ريمج نس تارخو لع س نم ر ساكو رزه وأو هساقوباو ىراغملاةيمأوءادردلاو أاوىحششب ,ةيغصو

 ىلل-ءانوزخ و راع ب ةمقعو ةينهح ا ةيفصو سايعلاوءارسالا ىف قارملا ىلع مال اوهالصلا هيلع

 5 وهملع

 هيقرتومل_دىأ (هكلس) بوهيلعيلاءتهللا ىلص ىلا ىأ(هنا فرع) هنا لاح ىلع (الا) لاوحالا
 قد رطل بيط نمفرعىأ (هميط نم) مه ونأك هل: : وأ هل ةجاح الو ثنوفن وركذو هناف قد رطللربمضلاو

 قرط نمو رطل ران

 ةحنا رهيقدح وةشدملا

 لوسر رملاقمف كما

 ةيلع ىلاعت هللا لص هللا

 قيرطلا اذهنمم سو

 (ةيوهارن ب ق>ساركذو)

 ىلعءانحتقمت هاه مضد

 ملاعىزوروهو عيحصلا
 ةعاماهنعىورناسارخ

 (كلثنا) هجام نيالا
 (هلحت أرتناك)ةحتارلا ىا

 نأ هس: قوبصنلاب

 لصأقىأه: >< ارش

 ىأ هسمي(سنطالي)هتةاخ

 تيطلاو عسا ريغنم

 نباىوروهنديوأهب وى
 مأ نأ هتريسىف ركب ىلأ

 ىلعاهدبت عض و 2

 هللا ىلصهلنالوسرردص

 د
 الو لك انالاعجت شكف

 2 رتد->والااضود

 ىودو) هيدي نيب ملا

 حقو ميم مضب (ىزملا

 ةءسءانو نوذق ىأز
 !دهازاعروناك ى رصم

 نهللإةئم 0 هوعدلا باع

 هجر عفقاشلالاق انئدلا

 ناطءكاارظانول هقحى هلل

 ُُط وسلاك ف يناصت ه]هملغل

 ا ريغو رصم#غلاو
 ىلعاد رقما“ 5 فيدو

 بهدم ىلعال ههذم

 نوقدمو-هو فاشل 7777_7222 م 000/000 ل مرا

 هلصأ ب هذملا ىلنح قد ساني مهارباوهوةدح م.ايوةلموم اك رهو( ىف رح او) ةحيدص ة> ف ىفو ىفاش كلاريقنميرقلايةفار | نرهاراوهوتدحر ماو ةادوصاك وهوى راو ةسيصة بن ىو .فاشلار د مد

 ىنلا ىتدرأ ل اقرباح نع)روصْ> لا ب>اسص هللا دمع نب برح ىلا بسنت ىقوداد غمس ةفورعم دا ىهوةيد رح ىلا ثسنو ورع نم

 د ةدرافىةدرآ لاقي 1 رفطخ سكرت نمعأر لامس فدرلا(هقلخ) ىبكرأ ىأ ( لو هيلع ىلاعت هللا ىلص



 (ةوبنلا متاختمهتلاف)
 لاةءادرسكوءانلاجتقي

 ءلخدأىأهمقتلاوهمقل
 متاضدارملاوةمقللاك فذ
 ة-اغتلاكناكىذلا ومالا
 رزك وأةماهلاةضيب وأ

 لو :وهيعتك نب ةلحملا

 ُح رمش هم ءص وأ

 ىف (ىمغب)لئامشلا
 ءاقلارسكي ب ةخسسن
 نمدرك ذوءايلاديدشتو
 م-فوقكديك أتلاباب
 تعمسو ىنيعبثدأر
 . متاخلا ىأ(ناكف) ىفذاب
 مضاونوتلارسكب (مني)
 باح ىأ مملاديد كني

 (اكسمىلء)حوفي وجيرل ١
 كك وأسم 2 ر ىأ

 دريل ناو وشي ىأ ماع
 حاج ل و كلدو.-اص

 ىرتءأر-للانال كلذك
 نسحنمهيفامنا الل
 قوايشرتس الو حبقوأ
 ىفوجاجزلا نم من لثملا
 هم قل انلاو)
 نا 3 دقو
 ىدهلاءامدعشب هلاهيدشم

 هانعموةعرمس امالممىأ

 هنحت ار عطس وحول انهه

 مهصعب جدق واذهو رم

 هللا لص ىئااهفدرأن م

 ان علبق 4 و ه.لعىلاعت

 م-ٌممرت دي[ ونيئالثو
 ازباخ

 6و[

 هيفىهلعجووثلاذخأ ماقتلالا (ىمغبة ولا تاغ تمقتلاف) ليصفتلا لعمهركذإ ىذه وبلا
 متاغوةلبادلا علني هناك امةلواطا ممىدر طل |ىمساذلو ىنعمدادرتسالاو عالتبالاو المأ هعاتب ءاوس
 هتيكرهفك مهل[ لاقي هنالزاحما مهوت عقدا د.ك انىمقب هوقو هليصفت قايسواهرسكو ءاتلا حتي
 ه-.ةوه فتك نيب وهوه هاقتلا نم نكعىت>اعقن ماين اذ نأك# وبشلا متاخ نأ ىذتقي امةرامعلا فو
 وهو مملانوكسو ميلا مضي عجلاوأ ةحاغتلا اوأةما ا ةضومك لبقو مجخلا رثاكن اك ل ةفتاءأور
 تانأ ورلاهذ_هىلعو هل د ار زك ل_يقو ْرئعلاةيك رك ليقو هقك عمد رضلاةيفكلل عباصالا مذ
 هماهبا لصقمىلعه رايس فرط عض ,وواذكهةزشانةعض هناك ردا ديعس فأن ءىو روهماقتلا نكع
 طويهئاقخا نع زاح«ماقتلاف تدك نامحالا ىقةرقتحمءا رض ةماش هنا ةياور ىلعاماو ليل ةب هن ودوأ
 ةيسومانلا ةماعلا اريمست ىلا رمرسلا ةميخةلج | نا لوقو فورعمرئاطةضيب ةاج ل ارزو هيلع هف
 لاقو مهورئاطلا ضرب ه|ىذمرتلاريسفلاتو فنالا ضورلا قدح واهتورعىف ل خدياما هرزو
 ناكو هضيءل دارج ازرهنمو ضبلا هان« موةمجعملا ىلءةلمهملا دقي زراذه لعوهام | ىناجتلا
 ازاحي ناكناف دلهجوالسرغل |ىنيءنعب ضايبب ةلجحلا ريسقتو ةياور ىف هدجوهند رسق ىذلا ىفاطخلا
 دلوامدعب وأهقلضءادتبا نموه له متاخل ا سمافألا اذه 24 اذهعضوولاوادجدروبق ليدحتلا نع

 فيك هللا لوسراب تل 5لاقهن ااعوقرمهنعىلاعت هللا ىضررذ ىلأ ن ءايندلا لأن باىورو بنامدعب وأ

 رخ”الاو ضزالابام_هدحأ عقوف ةكمءاحطببانأو ناكامىنانأر ذابأ ايلاقتنةيثساو ىنكناتماع
 لءجو ىنطي طاخوامهحرطقمدلا قاعوناطي_كلا زهغمهنملا ازأو ىلكج رخاف ضرالاوءام ل نب
 هنأالا «ةيغيكو عضولا تقول نايب هيفوةنياعم رمالا نناعأ ىف كف ىنعاءا وون ”الاوهاكىتك نمو متاخلا
 لوقو قاي_داك ةميلح عموهودع_سىن ىفنأك كلذنالىوارلا نممهوةكمءا>طبب هلوق ناليق

 امن وكسفرسكب وأن ةحّتقب رثأىرقءاوسثيد-حلا اذ قناومنيق:ك نبي ىلا رثأهنا فدصملا
 ىلاعتهتباهجر ىوونل|لوقذ هلار ا لعج# مس وهدعب عقوأمل هنالف لوالا ىلعامأو رهأظذىناثلا ىلع
 ىلاهرد_ص نماحضاواط+خ ناكامنا هرثأو ىطرقلا لاقاذك و هنطبوهردص ىف ناكامنا شل نال ل طاب هنا
 اليطة مناك تدثولوهرهظءارو نمذغت ىت>ى كلاب غلب هنأ طق تدشيلو نيحيحصلا ىف كهنطب فارع
 ىواخبلاح رش ىفردح نبالاقاذكو هج :مريغىسهتناهنمةلفغ اذهفالاقءر دصةاذاحم ىف هيفنك نيب
 مهم]اك رهاظو هىدل أوهنأ ل قامعصأ | ذهو لاتهمالك مهذىف وهامامه رلاق رخأف رط نم ىو صهنأ ذو
 ناكوةومذلاتامالع نم هناو ىن لك ىفدوجومهناةفايقلا باك ىفو ملسوهيلعهللا لصد صدخت هنا
 هنارهظ ىذلاو ايشهيفرضحتساالىلحا ناهربا |لاقوهيإ سو ه.اعهللاىلص هنوفرعب باكا لهأ
 ةضيبك هنأ نمناسح نباءاورامو نيينلا تاه هنا ىلا ةراشا هنال سوه يل ع هللا ىلص هصئاصخ نم
 لوسرد#اهياعروتكمءارضخوأءادوشةماشهنا ليقو ةماهما باو هلاو مهولا ىلا هيف بسن ةماعنلا
 هدغوأةعاسك باور فو هيدتعبام يفتش, لوءوحنو هلك ب رشال«د-وهللاوأروصنلا تن افرمسوأ هللا
 نال لاند عضوا ئاومل_س را تام مرد عقروك رسلا هقَدك فورض غدنع قد وأ
 ةضوعبلاموطرخك موط هل عدفض ةروص ئمهضعبهآردقو ةههموطرخ عطو س وسواذاناطيشلا
 ْن كما (اكسم ىلع ني ناكو) هوقو سن هللاركذاذاف ءه|سوسوو هلق ىلارسالا يكتم قهلخدأ

 راه: موهوىلاءت هللادجر ناهربلا لاقةحئارلا تيلجاذا عرلا تممهوق نم منو وما اريمضرختسملا
 ناحيرلل ءاعريعةسادقو ةعئاش ةغيطا ةراعدس ا ىهوهتحئارسيطلاما:ناحرلا ىمسهنموةميمتلا نم
 ماين سانلاو بس « هضراوع ىف ىاضتفال 2 نيدلوملا ضعبلاةاراذعلل مث

 فد
 ع



 ناك هنا لنو هيلغىلاعت هلا ىلض)هراث ود ريسىأ (كثامشوهرابخأب) :ريمةهملا ىأءانتعالا نم ل عاف مسأ(نينعملا صعب ىحدتو)
 ىلاعت هلوةىف اك ضرالا نمنةمطملا ىلع قاطبوداةعملا لحمل نم ماعطلا لدن نمزريي اموهو طئاغلاحارخأ دب ,رب ىأ(طوغتي نأدارأ اذا
 ترهظىأءافلا لدبةدحوملاءايلا,ةخسن ىفوءاغلاب(تحافو هلوبو هطئاف سل بان ص رالا تشن ا) طئاغل |نموكنمدحأ ءاج وأ
 دنسأو) ايس عوضومهنالاقو مه امنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ن عى ومبلااهرك ذ( سو هيلعىلاعت هللا ىلص ةميطةحئاركلذل)

 مام ءاوهأ ىذلاو « هدباك امض فيك
 سوماقلا ىفو ىدعتملا ىف ضلاو مزالالا ىفرسكسلا هللا هجر ىلا نعواهرمسكو نوذلا مضب ىو رمثي و
 لاق نمو لعافلا نعل رك 29 رهظد قعكم زاللا اوى وألا ىدءيىدعتملا و عطس لا مث
 مزالو دعتموهو ميلا ديدشتو ليقاك حس: ةلابال ةئاثملاهضد حالكو رومهودقف لو« ملا ن ءلومت
 لاقةعرس | ةؤد_.ةمدجورخوه دوءاملا 3 نمةرحدعتم مهتكار عقدت وأمغلل وأ متاخلاهيف ريمضلاو
 نمدعّتم هنافريغال مضلابهناحاحصلا فىذلاو ليس ىأ محلاو ةئاثملارسكب خسنلا ضه.ىو ىنادتلا
 نينتعملا صعد ىحدت و)هنل وعفموأرييعب و صتماك سه كلا 42« ليسلا هناك ىأ ل يسُفلا ىعم جملا
 هتافصوهقالخأ (لئامشو) مسوهيلعملاعتهتل ىلص هلاوحأوهر امخأ ل ةنب نيمثهملا ىأ (هرابخأب
 مس وهيلعملاعت هللا ىلص (هنا اهمءىلاعت هللا ىذ رةشئاعن عقيملا وه ومالعا و معو عش ءاندعا
 هنالزارعلا فمهتداعىلع ضرالا نمضُخنملا ناكل اوهو طئاغلا قابىأ( طوغتي نأدارأ اذانأك)
 طيغلاقي وناةسلل طئاغلاهنموهيف عةياسعمب ىنك مث طئاغلا نم مك:هد>اءاج وأ ىلاعت هللا لاقرتسا
 لوبلانمروك ذا (كلذإ تح افو هل وبوهطئاغتعل باق ص رالاتةشنا) هريغنبب وهن قرغلل
 عوضومهنالاقو اضع ىلاعت هللا ىىذرةكئاعن عى وبلا هاور ثيدحا اذ_هو(ةبيط ةحتار) طئاغلاو
 ىلومد# لباد عورأو هوةقثاا ظفاحلا ريبكلا مامالا (ىدقاولا ستاكدعس نيدهدنسأو) كلهنيدنسو |
 قارعلا ىذاتدقاو رع نيد وه ىدقاولاو نينئامو ثالث ةنستامت اقبطلا بحا د مثاه ىب
 هللا لص هئمجب رخام عانت صرالان! ىفىأ(اذهىف) نيتئامو# رمشع ىدح | ةخسةححلا ىذىفتام
 هللا لص ىلا تلاقاهنا اهم عىلاعت هللا ىذ رةدئاع نعاريسخ)ةبيطةحئار هلحوشيو لس وهيلعىلاعت
 عضولبقاوناكم-منالتويبلا نعديعملا ىلاخلا ناك-1ا ىأدملاب (ء الملا قاثكنا مو هيلع لاعت
 ءانمللاه_سااقرعراص م اقلطم امو هما لحم نع كلذ دعب هرربع مث ةجاحم اءاضقن هنوناب ايف ضيحارملا

 نمام أنه هدب رأم رضامهل_صأرصقلاوةمدعملالاذلاب (ىذالا نماثيش كنمى رمالف)كلذلدعملا
 ءايدنالا نم رخام علمدت ضرالا ناتماعام وأ ةشئاعابامللاةف)طئاغل |انههمدارملا ف ركب نأ هناش
 ىنامسلال اهطيضواندنءىتلاةخشنلا عاملا نمل ءتقت علت (ئثهنمك :ربالقمالسلا وةالصاامويلع
 قالطاريعت باق ىرملاوةرحن# !ىفبارشا اوماعطا الاخدا عامأ | لص وملعب عك علب عاب نمعلبت

 وأديكانو علبلا نمدارمللري_سفتئثهنم ىربالف هلوقو ءلءام لبا ضرأ اب ىلاعت هلوق ىف كءافخالا
 هلحعراكنالا مدعل هنالل يق هراذقّةسا مدعو هيبطعمدواقخاو مهوناك ءلدّدسع سدلق هتمكح نام
 سانلادخأ نم ىثةهنالوأ ةورملا نمهنالورتس جن. هنالهنارهاظلاو هب صرالا ءلريماوأ 4 جراخما

 ىفامئوقأوهوتباثهد:سةيحد نيا لات(ار وه منكم ناو) ريا ةخسن فو( ثيدحلا اذهو)هل
 نممزا:الهناب هيلع ضارتعالله_جوالفةدعلانود» :ره_كلاهنع ف:_ملاىناذاق بابلا اذه
 ملسو هيل ءىلاعتهللا ىل_ص هنمنيث دل اةراهطب لعلا لهأ نمموةلاهدقف) هحصلا قث ةرهشلا قن

 ( ل اش 0 )

 نعىور (دعسن بدهم
 ىلأ نياهنعو ةنديعنبا

 (ىمقاولا بتاكل
 تاةمطا اسبحاص وه و

 قديقمديج فيلات هلو
 ثيدحلالاحر فيرعت

 ءافعضلا نعىو ريهنكل
 رجب دجم هخيش مهنم
 ىلو ىدقاولاو ىدقاولا

 اثيدحلامن عىورو
 ىفاشلا هذعىورواريشك
 عاجالارقّتساومريغو

 ضرالانافىأ/اذهف)
 حوقتومنمح رخام عاشت
 نعادخ)ةديطةنار هل
 اهنع ىلا هن هللا ىضر ةشئاع

 هللا لص ىننللتلاقاهنا
 و هيلعىلاعت

 (اًديش انمى رثداو)دملاب

 كنمى رب ال_5 ىو 7 و

 رصقلاب(ىذالا نمد

 هيهتغلو هركياموهو
 ىأ(اموأ ةشئاعايلاف)
 ناتهلعإام وتاهحأ

 ةخسن ىو(عادت ضرالا

 جرخمام) ماللا حقب عام
 ةلارأهّللا لوسراب تلق تلاذاهعهدارقا ىف ىنطفرادلا ىو رو( 'ىثهنمىربالف ءايدنالا نم

 ءايدنالا نهج رخام علتدت نا ض ,رالا رمأ هللا ناتملعام |لاةفارثأ ك نم ماك رب[ ف ل دعي لخدب لج رلاءىحي مثءالخحلا لخدت

 نيئدحلا نيذ_هةراهطد لعلا لهأ نم موقلاقدقفإا ذه عمو بابل فام ىوقأ وهو ليتبائ دنساذهدروأ ن ادعب ةيحدنب الاف 8 دنع عاطصملاروهشملاهيدارملا سلو نيثدلانيبافورعمىأ(اروهثم نكي ناو دعسنباهدنسأىذلا ىأ(ثيد ءاادهو)
 امهمسا. يرصتللاناجبتساامهبنيجراخلا نعربء(ملس .وديل ءىلاعت هللا ىلص هم



 بادصأ ضعبلوقوهو)
0 4 

 نركب مارق
 كفانا قدما 58

 نكدلا» رك ذاك هقال_

 ىلر_ءلانيركد وأ لاقو

 ىلاعت هللا لص ىنلا لوب

 نارهاطه وو !وهيلع

 ىفاشا|لوق دحأوهو

 ةّضورلا ىف ىووذلالاقو
 راسو ه«سمدوهلو نأ

 ل ىلعم :رهأط هيالضق

 تت : د4 !ناهيفونيهجولا

 ىعدملا ىلع لدبال قبس |

 ممدْض ىلع لب ذالك
 مهلا عالتبالاهيلعلدب
 يالا عرقا لاقين أالا

 هيفوةراهطلا ىلعلدت
 ىوغبلا لاق معست ثح

 ةداهشدالد مبسم كلذ

 همدو هلوس ءافثتسالا

 هررقو ىكدلا هل غنام ىلع

 ةهجنم اضيأرظن هيفو
 عونا هيمو مدع

 لبالالوسهاف_ثئسالا

 لئاقلامتمو روهجتاو
 ه”ساكت ىلعدي

 نكن

 نارهاظو نجحبتسام ركذ ن مر ا نكرا لا نمت راق تالا ا (ىفاش !!باصأ ضعي ]وقوهو

 هملعا] دلك كرالا عالج ءاامأو بع ل ب ا علم نادرا .م ةراهطاابلوقلا

 ىىفارلا لاقماك هل_ةمهبابىف فنصن لنا هك وهو ىري_صح الص ئاص#لا ىفامهةيقت وهفالخ ىلع لد

 _بوهيلعىلاعت هللا ىلصهللالوسر نم ذك ىهىلهو تالضفلا سات ىلع ماك: ةراهطلا ناثك

 تن مش :نءأ مأوهي اءركش و سو هيل عىل اعت هللا ىلد«مدبرش ماجا ةيبطانأن : ,الال ل مققناه>و

 ههحومللا مركى ب عبرش ىوربو كَ طد رانلا جات :الثذال اةواهياعر كني وسو هي .اعىلاعت هللا ىلص هلوب

 محك سو هيلعىل اعمتلا ىلص ةن :ماههمكح ب ادالا ءظءملاقو همدامّمعىلا <: هللأ ىدر رمد را أو

 لاقو ايام ىلع ىأ مارح هلك مدلا ن اذ دلال ماح> ال لاقهنا ىورو ىواد.- لا ىلعراسالا )جو هريغ

 الواماع 11 ا فا كانون بع يصل ويلايرش ماش دحىل اعن هليا هجر ىو وذلا

 ريثك هراد ةخاو عيا ةراهطي لوقا |حصالا نمسح ىب خال الاقو هل“ ادوعلان :عاهام الوأ 4ةلسغاهرمأ

 لد م ردلاذ اهيلعمرحامي ةىمأءاق_ثىلاعت هنا لعك نأ هدربىوادةلاتأو> و نيرخات لانم

 برشوههدريدْرْلا نبا ب رشك ب كاملا اذهىف ثدداحالاوهرعشةراهطىف فالخالو هريهطتو هك و2 نيكلمل

 صول ه> ااامتاقناؤ ةريشك ىل الاهم .ةلوديل هرب رمس تحت عطوبحدق ىف ناك ىذلا هاوبن يأ مأ

 الل اةوديلعللاو هذا 1 تاتا ت ات د رش *أه|ىربالفءءاتدت ضرالاوحدقلا اذه

 نمئثهرهاظوهةطابسعنأ قلي الق 4 ةاللاو ولا ل ورث ل_موهما أ ىل_صمه“ د وهب , نم

 لئاقلالوةىلا ىرت“ ًاايداتو هنرةدام لاح ءظعت ره تداعرلو تالضفلا

 00 زعلا زاقو راع سان | مظعنم

 ةسان هلصأق ليقل 0 ردزمو
 ا

 ثيدخكز ودال نا ليقوهريغعاوددحت لو هعفتبةقث هريخأ اذازو < لية فرغمتاك ما رحلاىوادت !اامأو

 هللا نأىل-ءقو هيلع مر<عريغهلالالح نوكي هنالهان امال نا ليقو ايقاع 5 ءاعشمللا لع نأ

 قىريمدلاه-يمأ اراثأكتدشي :لهمديرشهمجوهللامركىلعنوكو هىقن لط :ًانمش مرحاذا ىلاعت

 هلوعب هععا | قدتم وطنم

 رشتنا فال ىلعو رهاظ هع رد اديسةلذق ة هس رغ

 ريسشأهلاكمارىذلا لان * ريشبلا ىداحلا ةايربن زلا باو

 سالالا نءهلي وب وهو * :سانلا ليون ص+خىذلاوهو
 قو ”اورانارياجتلاو 03 ىويبلا مك نال ةسم ىق

 حالطصالا ىف ني لصأ هلى سلو حالدلا نبا لوقو ىنطةرادلاو

 ىطصملا ىنلا لوي تبرشذا 9 انرثتدازرت مان عأ مأو

 ةنهل | بارش نمايورعام هب ةئسسلل ترحاهذا ت تيقسو

 ءاملأ تاماىلا قذتلو * امطظ اهقوح سمامود- ءرق

 فرن همهىلعب رش رش # قىورملاو ك امنا هحص

 بدشلا فيعض هنأ همي «ىنأب رش *ىفلاوجالصلا ناو

 تنادزااهنمو ضرالااهعلبت# تناك انيقيوعبسنبالاو

 ةميقس هب رهدلا رثاو د ةودبم هندت نم لل

 | واب لع بكار [-سوممل اء ىلا عت هللا ىلسصوهو لس باودلانا ىهواسدرفت ةدئافدهلهو

 ةياد



 16 طءعرورمت حج ردو هلوقنارداثملارهاظلاو (ةيعفاشلا عد راقت نم) تجرخا اواهوجرخ لو ىأ (مههذ هىلع) ىهىللا

 جيرختلاولاقمت نيلوتلاىلعافطع مده ابوصتمهلعجوىحدلادعبأو ىاطنالاه حرصويفاسملتلا هيلاراشأ كعورف
 نامكح لع ىئاكلا مالسل اوهال_هلاوبيلعءادنالاتالضف محلا >نااضبأ ةيعفاشلا هقف ىف عقو مث هنايح ىفاهمكرةباد

 900 سداد 3 رمصنوأ مامالا اك>) انهءاف_ثلا خس ضعب فو كل ذياههعهتلا ىضرةتئاءثيد# ةرهاطكلذك

 ١ ًةرهظ 1 0 م غابصل ١ رفعج نب دج أ نبدحا ولادمعنيد#نيديسا اديعرصت ونأ رحبلا مامالاوهو (هلماثىف غابصلا

 امس هسباقراقماصبام فلو لهقفلاىف لئامشلاباتك هلوادهازا ةتاعرون اكو هرصعىفةيعفاشلا ةءاثرهيلا ثبتنا ىذلا
 لكف 5 ما هل ىلاعت هللا هجر ىحسا ىنأ خيشال كلما ماظن اهانب ىتااةيماظنلاةسردملابس رد نملوأوهو هلم هيف

 ىرخالاىلا و تو رد اىنادهرصف ىنالن ذا« يلءاوحتأ امل هدحسم نمر نأ ىلأو عنتماذ

 ىف داهتالا ىتاث لك || '..لعلانعنياوقلا ف دقوز ءرصب فك امدعيقتامعيرأو نيو حس ترانا
 :مدقذاةلءةلاوف اوالا قاهمكحو مالءاوةالصلا مهيلعءا.دئالاوأ ل_بوميلعيل اعتهّنلاىل_دىنا|تالضفىفىأ(كلذف

 ريبختب لمعلا ىلوالا ف داةملاملاعا !ىأ(ىلاملا قرناس رك ونأ) مهريغوةيفنحال لماثءاملعلا هلو5ليقواهدضوةراهطلا

 قدولوخفو دابتحالا وبأو هوركب وبأاححصمخسنلا صعب ىو ناعربلا لاو فاقوةد_ومءابب ق باسو لام مامالا بهذا

 ىقهعئماولقنفةيئاثلا || ترو ةيكلالاعورقف عيدبلا«اتك ىف) بسنلاال_هدملا ىلا ملا ىلقصلا باس نيد ن سحلا
 قمزنوعتومذه ىلا شات || نال يرق عسسل ىدسلل هاك فلما ع( تحتال عن زاقاز ع

 دا كى 50 م اد_هسداواب. مه رصتل هيف ةيعفاشلا رك ذام ك> ىلءاهجرذ ةيكلا|ءاملعاهرك ديل

 صر نالوقلك ءاهقعلا نممهريغل ل معقي وىهذمدا,تجاوهفىلي لدلك. لا كلذاتابثاو مهليلدؤرظنوهاكاو

 ضو دل جرس وا لع 3 وص بريل غن هكح لع تهل تتاح ءاهقسعلا حالطح صا كيلو اًضأ

 قجر غاوهلكىف ىناوالا ىفداهتجالا ىا_ك ىرخالاىلا هروص لك ىف4_صن نول ةزيفامهدب قراقرهظد ل نم-ةجباشُنم

 (اذه دهاشو) ىرخالا هله ق هرب 3 هده كإ: ىفهعنماولقنفةيناثلا قزوجو دابتجالارييغتب لمعلا ىلوالا ف عنمذا هل مقل و

 0 رذ 2 8 (اذ_هدهاشو) د:سمرب غوأاهدضوةععلاىق هلاحان ماد م | ةنيق بأ أك ىف ردح د < نآنيث دا لكنت فل 0 لا جرستلو صوص تاو لت و

 : لعلام | نافكأ 6 مطرب غالوهركي ئثهنمن كيل بودي ءىلاعت هللا لص هنأ) ةراهطل اءلوقلا ل يلدىأ

 سود ميلا لا عابطلادذعموركم نيش حسو هيل ءىلاعتهلا لص هنمنكيرلوثولتلا ةها كور اذقتساللةساجعنلا
 000 ريغوهام ردع ل لع ا :ريالق ع رشلا لهأ رظنلدب و ىلقعليلداذهو

 ملسوهيلعملا هثهللا ىلع هنم نكمل هنا ىلعدهاشل |نمىأ (هنمو)ردقتسمريغوهأم سدح أ |نمو سد
 0 - ١ . 0 أ

 25 نع ص . . < 5 5 5 -- . 5 5 .٠ ع 3

 تناك اهناابتع لا عتهتل هليسامىدوادوب ّ ة-جامني|هاور ىذلا (هنعملاعت هللا ىذر ىلع ث يدح) بيطري غالو هركب ئد

 8 بايثلاكمريغىف ففذو تملا ىف لمعت ملا هنالزمسأ ادب دكني ( ملسو هيلع ىلا«: هللا ىلع ىنما | تاسغ)
 تود نم ىلا لت 98 0م | عم .ع 00 9 #2 5

 ا 5 !| هل م -ىاهيراعملا]| «.مأش 6 هس رك | ]5 تنل :أمراظن |تضرو
 ىلا عت هللا لص هللا لوسر | و رظنأ تلعج ىأ ةبراقملالاعفأ نمانه َ هذ(اتد - | تيملا نمزوك:امرظ !تيهدق)

 و ريغالوهرك ئثهنم نأ

- 

 311 5 ا

 فاربلاو عمدلاو فرعلاك نيّضةانزيث د>اناك اكن يرهاطهنمناحرا |ناكوهنااضن أو ردمورد>و>:: ىحاتس ناك هنأن و موهداع

 هلنأ لصدنا لهادي موثلاك هوانمتسا حصامالا ةمالاكءو صولا ضقا ونقلسو هم «ىلاعت هللا ىلص هنا ىلع عاجالاو اهوكو طاخغاو
 ب 6 58# ثم. 5 اهأا . عما > ى هال. -- 2 .٠

 نددخلا تا اومرك  ىر هلم زل 0ك دهاتلا هداك معلا ىلايسأك هماق ماني الوهاغيع ماني ناك !سوهيلع كان

 ابقي فونيسلادد شن, (مالسل اوةالصلاهيلعىتا|تاسغ) لاقهناهل وسارع قدوادورأوهجام نيا داوراميق ىأ ( هنعىلاعت هللا ىذر

 وأهحورج ورخد_:ءتاساحتلا نموريغو مع ورخنمىأ(تدملا نهنوكيامرظن|) تن دقو ت عرش ىأ(تءهذذ) رهظأوهو

 1 هنمج خاتم ىأ(!ةءشدحأ 5) اسغ نيح
 دو ل ىيازنوسدح 0 2



 اًنيموا.-تبطتأف)
 وألاحلا ىلعامبمصنت و

 قىأضفا#لا عزتىلع

 ىل-ءوأ تامملاوةايملا

 ىقاسمالاهرك ذرييمتلا
 َُل والا دعامدعد ىالو

 للزعضوم هناف لما

 ىرتتنأملطخ لو
 حعاصال يدل !اذهنا

 اكاد هاثنوكنأ

 ىلءنعىور دقو حال
 هناههجوىلاعت هلام رك

 ىلص ىتلاَلسع نيد

 جسم ملسوهياعىلاعتهللا
 لاعفا يشدد هاد

 ةياودىفوايموايح تبط
 تدبلاؤفكسلا بد حاف

 رشدنأو لق هنطو ىف
 ىلعىأ(لاق)ةئيدملا ف
 تعفتراىأ(تع -و)

 هنم) تحافوترشثناو
 طقاهاة مدحت لةديط حبر

 لوةل مو ىأ(هلثمو
 لاق) اًةيموادح تطىلع

 ىلاعتهتاىضر( ركب وب
 ىلص ىنلا لبق نمح)هنع

 دعب بوهيلعملاعتهّسبا
 نيا نعر ربل اهاور( هنوم

 وهو حر ديس رق
 ىراخبلا ىف رمخ صعب
 دهاشلا نموقأ )م :مو)

 هخسن ملاك ااو 1

 انا

 | فاك_:امهشي مزالتلا عما عةدارالل رورملا ىتهعباهذلا / ةدشأ تفر يدا هان وقلانمهمالكىف 0
 ظ م0001 ورامودجاوب ى دعت مان نوكتو هع رغملهحوالدحأ :هلوقن الىءالذسعم

 ٌْ دعب إ_سوه_يلعىلاعت هللأ ىلص ثكمدقوهةةيطرصنعهراهطوهومن |مالعأن ماذهوتالضت جورخو

 هنم لص«امسيا ىلع دي هميطهنالدب سنا ة اما ذهو أمى شهنمريغتي لف نيمو هنوم
 ا مدع ناهياعدر.الو دهاشلاب هريمعت هدلا ةلد شراك اياةءاناهرب سداو حّشرب هيقىدلابءانا لكو 0

 | ىلاعتهّللاىىصىنلا لسىذلاناامس رققابوتالضفلاةراهط نم هيف نام ىلع دب فدك هدوجو
 ا مهميعأوهواسغوءاسلانوبص: نارةشوةماساو مثقوهنان يعي لضغلا ىأهنباو سامعا او ىلع اسوهيلع
 ' تورو ايس كما: رعت سمطالا قروءدحأ ىرباللا5 ل .وهياعىلاعت هيلا ىلد هنالوأبدان ةبوصعم

 ١ كيدناودركاللوقيهعخشا وربملالئاةاوعمسق ل _غلل دير 6 ىفاوددرت مهنا اهنعىلاعت هللا ىذر ةشثأع
 اا او كارت كلل سرغر ل نم ترت عبس ةص وق هيل غو واس ةقدأتن ند

 ا موهتام هنالدنةد ريخا:!هداعل | ىلععأب رظناتءهدذةهنعهللا ىذر ىلع لافأ عاو روءاكوءامعةلاثلاو

 | ءان تفي (تبطتاقف) تهل هنا مهضعب مهو عفدلوةفالارمابمفاغشال ءاعب رالا مون فدو نيذثالا

 ١ دنعت او مالا ةبطاخم فم هت داعىلع مل-و هول عىلاعت هنا ىل٠ صىبنلا س طاخغاو(اةيموايح) باطلا

 ىقعمس (مكعمسدقهريغك سدل مل_سو هيلع اعت هنن لص هنالوأ ىف ارملا ىفدرو أك (م)انمل اوعدجوتلا

 ١ لدأو تءفتراو ترهظىأ(طقاهاثماودك1ةءيط# رهنمت ءطسولاو) ىف ايس[يك هيلع ىلصلن نموربق

 | أمعىلاعت هللاىضر ةماسمأن ا هنريس ريكي نبا ىورو روهظلا واطم ىف لهعتسافرونلا ف عوطملا|

 | تد_>والا|ضو الد لك انالا عج تدك و هيلعىلا_عتهزلا لصدتلا لو سرر دص ىلع | هدي تعضو

 هللا ىضر (قيد_صلار كي وبألاقأاذههنع هللا ىضر لعل وقل ثمىأ (هلثمو)ا ومدي نيب سلا عر

 | ىدر هم ءاعن عنيددعلا فام ىلاةراشأ ( هتومد ءد لسو هيل عىلاعت هبا ىبص ىلا ل .ةنيح)هنعىلاعن
 أ هةكسم وهو سو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر هلينامله عىلاعتهللا ىذرركبانأن اا معىلاعت هللا

 نهليمراد ةميلءّةني دل ا ىلاودد ةلم-همءاحمث نكست دقو نوذلا مضوةلم-هملانيسلا د ختسلاب

 ىلص ىنلاواهمعىلاعت هللا ىذرةاعتدب لد ىتءادحأ ماك: أودج لا لخد ةءاحىومنلا دجسملا

 ا د وقو هلق هيلعسك اوشن مشل ا ههحو نع ف تاكو ةريح درب ىحس م ملسوه_اعىلاعتهللا

 | رعلسفابتةدقفكيلعتدتك ىتلاةثوملاامانيتتو مكيلعهّتلا عمحالهنلا ناب أو تنأ ىلا, لو بو
 امهيلالسرأأا الو وتام م-وهيلعىل اعتهللا ىلص هنال وشب نمدعومب لعحو هعيسدمع هللا ىكر

 هلل الوسر حجري نأوجرالهللادىفاو عمجر مث هل ل نيعب رأآث ءاقمالسا اوةالصلاهيلعىموممىلا لّدرأ

 دعقأ ن ممهنمو سرخأن م مهنمو لب نم مهنمةباعتل اواتيموأ يح تمط أو نأ ىلا. لاقو ىبههجو
 دمر بثملا ركب وب دعصق س3 كسر ىلع فلا احنا اهيأ رمعل لاق هنعىلاعت هللا ذر رك وأ رخاملف

 هللا ناقهللا د .ءد ناك نموتام دق سو هل عهللا ىلد اد#©نافا دهمد.عب ناك نمالأ لافو هيا ءىننأو هللا

 نمتاخدةلوسرالاد امولاتو نوةيممهناو تمثل اىلاع” هللا لاودقوت وال جىلاءاوهناح 0

 كتواعطقئاودازانيهوارح تيطلاةوههجو لبق هنا ىورو نوكس سانل !عشنقةءاالا لسرلا هلق

 ٍ اندحلارا.ةخاناككتومنأولوءاكملا نعتلا>و ةفصل |نعت مل هفءايدنالا نمدحأ تومل عطة:: ملام

 هاليلخاو ىمي وهولوةيلعج وكلاب نمنكنلو ل_جوزعملب ردنعد_جانانرك ذا سوفنلاب كتل
 ىللعدهاوشا !نمىأ(هنمو١ع.داسلا لصفلا فكالذ نمئذل ةراشالا تمدقنو هاون و هامه-صا 0

 ىكذام



 أى اذهوىلقعل_ءادلوالاو ىردءلا دعس لأ .ىأنءاطفوالا محم ف قاطو اا

 3 ومدحوعر دال | عرب ةماعت نيد دم .ءنب ن انس نيئلام )م ااهصمودحأ مورعلد نات كل (

 راك ع نهوهو اههعستوأ ويح يل كك * هللأ ى درر دم اذ فاو

 ةهم طولاة- هةاولاهمق تهقو لمح أن مصب دحاوهذعىل اهتدتلا نطردخل مواده شال 1 دا

 اومدقو ثلا ةنسلاوش قشر ةراثكم ارغد-ةونار < نم مل سوه اعىلاعت هللا ىلص همو لق دعب

 ل | رثة-هدلال بأ 2مم :ا:ة,ىداولار غش ىلعدح [برقاونريف يدها ودصقو مهئافاحو مهثا تيلفإ

 مس هدب ل-خدأهناو يذت هلا ارقبن أو ةملث هقي- فن آهمانم ىف ل سوهيلعمللا لسهلل

 ةئدملا ا ردلاناوساصنه" «؟؛لهأن مالح رناونول هه ؛ هاد أ نمالاحر نابالوات

 ارا مما و رنا | ماونصحمو وة دما نماوح ر مالنا هاك أ ىلعراشت ىوءاينالااب رو

 هداه-كلاع ا نمهللامركيل حجو 8 رخاالاراصنالان ءريثك ىأو لول سني أن هللا دبع هبأر ىلع هةفاوو

 ىف أن مموقلاقف ج جرخو هنمال سلو ةعجلا مون" دب لخدمتك زع م اعل اكن هسا ارا 6

 نما جب رد ل“ هد :ىدحاهع_ضناه“ مال سدلاذا ىبذل ىغبني املاقف عجراؤت مشن ا جورلا

 ىلاعت هللا ىبصراس أ 4 ةنيداا دن «ةالصلا ىلع هنعىلاءتمّنلا ىضر موه كم مأ نبا ل معئسأو هءادكأ

 ه-ىاعىلاعت هللا ىلص ضيوف هنأرةقلا اامضا غمسانل!ث 2 !ةب لأن يا هنع فرن !موقل ىلا ل-و هيلع

 ةنراحو ؛ةرحىلعل ا -وىلافدو ملا نم موهئافلحهناهت_سالاراصنالا نم مودل دود م ا

 اولثا 2م نأس انلا ى.هن 1و دحأ ىلا ءرهظ لح وىداولاةودعؤفدحأ ن مسعشاا لزن ىح م ةاومأق قشو

 هللا ىلا هللالوسر بعت وةانةبنيمل ملا عو رزة عار كلاو رهظلا سد را

 نيد املا ناك لبقو سرافاثام ميو فال هيدي :نو كرش او أهعمسق لا“ هلل إ_سو هيلعىلاعت

 51 تمره تسلا هلا ضرر اللا رنيس# نيمل ملا امرواسراقنوس+

 لوس ؛ملاا اوحضت» نا مهرمأو شدحلا فلخ لو هيلعىلاعت هللا ىل د هللا لوسر مومتر ف ضب 0

 ع والا عقدو ني -_ءردنيب ل-سوهيل عىلاعت هللا ىل- صهللالوسررهاظو مهءارو نهنيمآملا اونايالكل

 جدخ ني عئار دهىرار ملا يد:+ نيةرمسزاحأو رادلادمعوب ل ل ا

 لقو غاس لن هدر وةعاسج وايمارعُ ارناكوةذةسرشعة.#جامممددحأو هلك نسناكوج ورا

 ىلعو ديلولا نيدلاخ ل. اق مهن ىلع شد رةتلعج وكلذمدعدرلاونيمهسلا قاةحتسا ةزاحالا

 ناكوتناسدى[لادتيسسإ بوصباع لا نا لس نا ع ةرسسدملا

 ىساقلا رو اعل هللا ىلك ىننلاءامسو سهارلا فور ءملارماعوبأ ن اكو برحلا ىف لات اعاد

 4 طغمل هل :1. نءرقف : ءاةدلاهياع باغ مالسالاءاحا اماقةءاهأ اهاحلا ف بهرتوٌك سن ”سوالا ىفاديس

 مهدسءووراذك- !|عمدح [مويدهشو سوالا نمةعاجىةكمىلاح رخومل وهماعهلبا ىلصهللا لوسرأ

 هيف : مهقرعو هموق ىداناماذ شدباحالاو ةكم لهأ ن ادع ىئج رخنملوأناكفهيلاهموةفارخفناب

 نودلسا الك :اث ناعها ىلا ال لاق مرش ىدعب ىوقباصأ دقل لاةفىساف ايان 0

 ةعاجاذكو ان_سحءالب مهمعىلأ 0 اواديدشالاتق

 اورامركذاك

 تر رقتمزماق ة ةيان رئاصمسب ,اديدش الة قاولتاوو نير دسمري نيل قم نمت و

 ري 7 ىلا عتهللا مزهد اولاقةامرلا كلذ ىأر|.هلف م- ييلعةعزفا

 نماولو رءالْن ا مه سوه ماعلا عت هللاىلد لوسرلارعأ ه_:عىلاعت هللا ىذرم- رمت

 مدياعنوك مثال دقو نوماس ىلوتفاو ءاواومزهماد قاولاتوءاوقل اوتفدل لف مهعضاوم

 2 ب ب بر بسس بسس سس جب

 (نانس نبكلام برع )
 امأوةلههملا نس ملا رسب
 ةمحعملا ةيقيرشلا

 أاهرمسسكو اهحةفز و*عو

 لصوبنلامدىأ (همد)

 مون) مسوهيلعىلاعت هللا

 لبق (ءاباهصمودحأ

 هصموه_ءالثاهبرش

 وأ هيغب حرم ا نممذخأ
 هضم و ةعقدهعالمب هن رش

 ال_اقالاةهءالثا

 نءاعوذم ٌكاذذا ىو رو
 هسصنت " ىدهمد سم

 رانلا
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 طةساومزهنا اذاف ودعلاءاقبباديةمرمالامب:ظلاوفلاخامئاوةداهشلابهتلاهم رك نم تدئواورفف

 44> و ملسوه ل ءىجلاعن هللا لص هللا لو سر حرج و لّدق ىتحه_:ءىلاعت هللا طر ريع نب بعصم

 ىلا ةيق نبو رعكلذىلوثىذلا ناك و هسأربةضيبلا تم هو رحت ىلقلا ىنميلا هتيعابرتريسكو
 ىلصهللا لوس رلعةراجملا بك اوهجشىزلاوهباهثن.هللاددعن |ليقدق و صاقو ىلأ نب ةهناع 7

 ةال_صلاهيلعرفش نيملسإل ةديكماهرقحسهارلا ماع وبأن اك رق>ىف طةسنيح ملسوهيلعىللاعتمبا

 6 رحنمنانس نيكللام صم ومات ىح ةحاط هزض احا وهدي ةؤدح و هلل | مرك ىلع طخأق همنج ىلع مالسأ ١ و

 اذلو مدلا نمةيفصتلا لبقح رحلا متذال ىت> هلئاوادمواحأل عمدلا سو هلع ىلاعت هللا صوتنا لوسر
 2 ناتةلح تثيشتو ىتار[كهمد برش نيحريب زلا نيال لفك مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللة

 اهط2سو هيث ذثياههيلع ضءوهنعهللا ىذر حار حلا نيةديمعوبأ اموعْزرتت اقفيرشلاههحوىقرقغملا

 ىهامعاةمصعلاو اهدعب وأةمصعلا نمدع ولا ل .ةناك لها ذه فلتخادق ومده هم زب ع هأناكو

 ىطعأو كلذ فام مدةئدقواهيفه. ىماتلاواباوث هل قب ودوحوح رحال لمقلا نم سهلا ةمدع
 هللا مرك اياعه:عىلاءت هللا ىدر ريع نيسءصم ل ةني>ةءارلا سوه-_,اعىلاعت هللا ىلفهّننالوسر

 لتقوراص:الاةيار تح سو هل ءىلاعت هللا ىلصهللالوسرراصو ههج وىلاعتهّنلا مرك ىلعدخاؤههجو

 ىلعاول هوهيلا اوعم جاف ةيثراحا ةمقلعتنب ةرعهستعفر ف مهؤاولطةسفنيكر شا |ءاول ىحاص
 نيهتسصأو مهلكاول 2 فرس عوأ ةعبسراصنالا نم رق هنود ركف لو هياعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 تناكفاها ىلا .وهملع ىلارعت هللا ىلص هللا لوس ,راهد رقه ءدحو ىلعتل ا سةه:عىل اعن هللا ىدرتداتق

 لاةؤتنأن م هالاقو هيلع مدقا ارب زعلا دبع نيرمعل هدلو ضءب لاق اذلوامهخحأ و هيخيعلجأ
 درلا ن_سحأ ىنطصملا م ك,تدرف 03 هنيعدلا ىلعتلاسىذلا نءاانأ

 درامز س>ابو نيءامن_سحايق « اهرعأل وال تناك (ك تداعأ
 ةعاجىلارضالا ننسنأ ىسمتناو هنزئاج ن -سحأو 03 نيل نمنابعقالمراكملا كل“ د رعلاقذ

 كعب وهيل ءىلاعت هللا ىلصهللأ لوسر زيم نملوأ و هياعت امام ىلع اونوغاوموةهدعب ة أملا نوعنصت

 هءاعىلاعت هللا ىبصهللالوسر |اذهنيما لا مثعمأب هبوصىلءابئدانقرعاشل اكل امني ب عك هلرحلا

 مل_.وهياعهللا لص هوفرعامل ساما !تصنأن امل سوهلعىلاعت هللا ص هلال وسر هيأ اراشأو سو

 اماةم-معدهللا ذر مهريغو ريب زلاوة>لطو ىلعورعو ركبوأ مهيقبعشلاو هعماوض#نو هيلا اولام

 اهبهفعطوةمصلا نيثراحاةيرح سو هيلعىل اعت هللا ىلص لو انتة اخ نب ىلأ هكردأ ب عشلا ىؤدنسأ

 نيا, واعش امو اد_-هنم طساب ريسأا فهل هةمدح أ ةدقو ف رمسب هعح رم هاو د-عتاذهةنعىف

 هرخ أ ىلا ةعاجشلا امأو لصف هلوق ىف ىلاعت هللا هجر ىندملا مالك ىفالوطم هيلع مالاكلا تايد ىفاخ
 لعجو ل قاسملار'ريشاب اهعاللب اوهيغي هذخأ لعجا ذا ةالوأ ض .ةدناك هنا ىلا هصدو نرش هلوقي راشأو
 بذ_<ليلقلاعئاملا»_خأةلمهملاداصل و مملاب صملاناؤاصم هل عج هيفا ةقكلارهنم لأم بد

 ع زام نم!ذكهو ىنذهطاا د1 ىىددمد سم نم ملسو هيا عىلاعت هللا ىلصدهللا لوس رلاةقسفنل

 ىنارعطااو ىييبلاهاور اذهناتماعدقوكاذك ناك دقودهثس هناىلاو راشا هيف ناكوهنمايش هند

 فدصملا هلاقام ىلع هل الد هجوو لس وهيل ءىلاعتهّنا ىلص ىتللهاناريمضوريسلاباحأ اذكو ط_والاىف

 نءهاهئلر_هاطرمغىفد رشلا همدناك ولف اسو هياعىلاعت هللا ىلصهريسغ نمر هاطري -غمدلا نا

 مدلا نيب ىلاعت هنبا هر ىدر وام ا فرغل اسايقه:متال_طفلا ةبقبةراوط ىلع لددال هناالا هداردزا ا

 تس _ سس هيي يييييييييييِيييبيييييييييببسس ب سس للا
 اةضل

 رعنلاو



 موب

 |ىأ (تلج دو داع قات هلو لص هظوخدو) هأوقو اهذالك هندساز ازحا نمامهاناههرقوعَشلاَ

 ىعكةمدعملا نيغلاوةلمهملانيسلابهغبوستوهفعدللا يفر نام نتتلالى 6 1)هصموهمدبرش

 انملهتموهض.زادجا ل هساذ اى !لاقبا ارشلا غاسن مرات ضوفو دخان ورانا ةانال

 ىلدى لاىأ (هلوقو) برشأاهيق ا ةيروتلاو نسما ةياغىفان ههيريمعتلاو نيب راشللاغت اساضلاع

 دف نان منك اور قو نانحلا م ءذبهز وق نعةد امك (رانلاهبعد7ن ا( كلام سوهيلعملاعت هللا

 ريغصم ا رانا ةنيعجر تلد ناسا كلاما رظنماف ىىدهمد طلاخنهىلا

 قوذلاو قيبلاوك احتاورازملاهاور ثيدحملا اذ_ه ىاحملانا هرملالاق(هتتماخ مدامهنعمللا ىذر)
 م0)ثيدحلا اذهنا حالصلا بالوقن "محول اواضعبأهضعب ىو#ي قرط نءىن :طقرادلاو ىفاريطلاو

 وههيلارظنوهمأ هتدلوا1لاقمالسلاونالصل اهيلعناكد قو لوصالا هذه روك ذموهوالصأ هادحأ

 نعئنميل بايةاهيلعراذنيي سك سدك ليديعءأسع وأوهيعص رالاقتق ه-ءاص ران ءدمأت قكذ

 هتصقل نايب هنا تاميغملاهدامخال 2 وهما عىلاعتهّللا لص هتاز دعم نماذهو هنود نامةيلوأ ثيملا

 1 رات ولك لد نا عبرأةنسفاختساامّمعىلاعت هللا ىذرريبزلا نيا اق جاجح لا عم
 اديهش لو ى> نيعب سو ثالث ةئس قد ءلا تيبلادتغ باجحملا كلذدبهرصاق هنعلانهقا شو

 داودولوملوأو دو عاجشلانبا عاج_كلادياعلا د_هأ رلا مامالا ارامل د1 وهوةروهتمهكصقو

 هنعىلا عئهللاى هدر هلوهقي ردشنر طلاق همعباهكالمرمتب هب سوه :اعدللا ىلص ىننل |هك-ت>ونب رحاهلل

 را نيتاطتلاتاذاهنح كاستل ىضرام ساه م كال

 باط ادعت نب اهمعمللا ىخر ةيفص هندجو هللا ف دس ةرمسعل ادحاامهمعمّللا ىذرريبزلاهونأو قيدصلا

 ناكو 2 :ءىلاعتهللاى ةرركت وبأ همالهدج واهمع هللا ىذ ذرةشئاعهالاخونيت مؤملامأةكدخهّتعو

 ساةهلان ملل ل ورسومات ل هلوقو هلةيحلال س اطآن اكو هليل مانيالاماوةاماوص

 ىلاعت هللا اة رمالا نملاتل اورمسح< الل وومدلا كلذ برش نع س اال ناب (ٌكنمسانلل لوو

 جاجا لدا هريقكو هبي ذعت وءاتقىلا راش اوهو نوي سكب اممم لب وومهدن[أتدةكاممم لوف
 ةكلةفيدملانمالة قالا بلطاهجورخنمسانلا باصأ ال هنمس اذلل لي وو هلامل ظهنواع نمو هل
 مظعل | مالا نم هيلثات قام وبئاصملا نمهلهأوهمأب اصأأم وةعلدق نملتق وهمس ةكمةرداخو

 همأق توقةين ار ون ومنلا نمةعضب هناق«مدب رش نعام شانهلعجاما وهسسءمدهوتدنلا تب 0 و

 هناليقاموة قالا نءالضفةرامالا نال نم هريغلداقنب نا نعهتمهتاعوهتعاحشتداز ى>
 عشا الا حدقلاك لذي مثالا ن ممهقحأل :أم .ومدلاهب رشةطسا وبهيقةلهجلا حلق نم هقحاي امىلاو راش ١

 هلل بو حاورالانةنار طقىدغن امل سوهيلع ىلاعتهّزلا لص همدوهةيقدق ىقايسوهد رنعنةههطوقسوهركذ

 لئاقلارد

 ءاق- صدانألا وهقهدو-عىق 0 ادنلاىرح هقرع قالعلا ىرخ

 ءاعو بول ابد هلاوأ_عج 35 هتقرأن م >رارحالارد بول

 ءارشسونلا جهمدي اوطعا ن ةدودعمهنارطئاوعب وبوأ

 ءابوحترح ةدحاو لكن ع ه« اولذبب ن ااهرعساوصخرتساو
 ىنأن ياسو عفان وأ راش ددمسأ| وةممط وأ لاحر روعب رااضأ سوه_لعىلاعت هللا لص همدن رش دقو

 هاوراك ةئيقسو هيقام ىلع مارحهلك مدا نافدعتال وهيلعىلاعت هللا لص هل لاةىذلا وهو ماجحلا
 هدكلملاسب رغمنان غلا نيا لافوريمكلاحرشلا ىف قارلا هركذههج وهلا مركب لاط ىلأن بىلعو ىييبلا

 ل 7 6 6؟©؟©؟6؟ 6 ل ا #

 هللا ىلسصه غلا وساو)

 ىأ(م_سوهيلعملاعت

 هاهلوتو هاكلذإ زب وحت
 هاور (رانلاهبصت ن ا

 دعس أن ء ىنارمطلا

 كلامهيبأن - ىردخلا

 دحأ موي لثق نانس نيا

 فو رعم ل-_.جوهو
 ليقول هةثيوففخ
 ىاسملتلا رك ذفْغح
 تي رخةقديد تلو
 كا نع ىردبلا اددو

 تارو رضلانا 0

 لصأقو 2
 نموىأه:مو ىح دلا
 ماج اءاوراك د_هاشلا

 ىوغبلاو قويبلاورازبلاو
 ىنطقرادلاو ىفاريطلاو

 نبانمسجدعلانمه ريغو

 ال_صأ هلدجأمل ثا لد

 هذ هقوهوةياكلاب

 هللا دعب ع *)لوصالا

 ةماعلا 0 ريبزلان يا

 ةالصلاهبلع هللاقف

 نمكلليو مال لاو

 كنمم4ليووسانلا



 كللي و هلو ىقْنأ عم هل عف لأح هبرمث ىلع ام. ذاهريرقت لدي 1وهعوةودعب هثعّتوك- همحاذهناهيفو(هيلءهركتيأو ه6 نا
 زاأىور وةنتعلا ىلعةس رماة مضقغلا ل ولاذا هيلع ريكس عون م مهل ووسانلا نم
 ءصرأ لاقفهعاضر |نةفتكسماوهمأهمتعمسفو هوهلاقف توفي ىلاعت هبا ىلص
 سو هياعىلاعت هللا ىلص هللا ل اوسرهب ,ريخأ امماذه :9 ب ود ناةعبلو تثدبلا نعنميل

 8 سانلابج> .وناسا ح وفا رول اونميل و راححلا لهأهعاطأ هل واعمةاف ولعب

 ؛ناكفناورمنيمملا دسعلا مئات

 هللال وسر آر همأ هندأ اونيحهنا اراك ني رب
 باي ىف ناثذ نب سدك سبك كينيعهأبولو#ي

 نيتسو سنة سةفال لاب هل عسب ويدقذا تابيعملا نممل
 ةنس ةححلا ىذ :رغ هراصح أ دباذ باجمل كل |دبعهل ل سرأ ى>ةكمىلا|,ممهيلا ثوعبلا ثعب ةنيدملا ىلعدعسن يورو ةندعلا تعقو منينسف

 رهشأ ثسهرصافةجحلا كلت ىفتعبلاب ساسنلا فطي لور مو عرد هيلع ةفرعب ضقووجاجحلا ةنسلا كلت جحو نيعبسو نينا
 ىعشلا ىور وئكذلاهرك ذام ىلع مايأوةنسنو

 لاقوا رانيدهوطعافهومك..ثأ لس .وهملع ىاعت هلا ىبص ىنلالاقفةيبط هورأ همج ملسو< لع ىلا هتهللا ىل_صهللا لوس رب مدا جاهلاق
 م... ىراوتفلاةمدلا ىنعيهراوريبزلا نبال
 لاقرانلا هسمالوأراناا
 رعبزلا نيالمليةف ىبعشلا
 مدلا مطتدجو فيك
 ل.علا عطق متطلااما لاذ

 ةئارق ةحئارلااماو
 نم اذهف لوقأ,ك سلا
 ىذلانايعالا تاقباب
 ءايدنالاتازجعم نمدع
 مال_بلاوةالصلامهياع

 عارت عقدت اذ و
 هرك ذامهدي ثيوءاهقفلا
 22 ةفاع ند قالفاتلا
 اهنع ىلاعتهنبا ىضر

 قدعتال اهناترك ذو

 انا لاقفاشم_ث ءاللا
 تين ءاسنالا رمثاعم

 ةن4غ ا حا و زا ىلءانداسدا

 دن ماسممجرخا

 هرك ذ مذ: الن اولع ني نمسا تاعوضوم نما ذهلاو مث معلئالدلا ىف ىومبلاهاور نكلو صرالاهثءلثبا

 م 7 سس س ااا تاتا ت ا ا_ا”ا97ا”ا_ا”(ا(ا!(>>>___ب7ب7بو7- 9_2
 هيلع ل_سو هيا هىلاعت هللا لص راك | مدعن اف ليل دلا طحموه|ذه(مي.اعركشي )وز كلذ مدقوهريغل

 نيلامو رييزْلا نباثد ل -> نعرجح ني |ةمالعأا انخيشلثس ىواخسلا لاق هبراهطو» زاوج ىلءليلد
 بسلا داحتا عملوتلا عونت فة مك اامرانلا ك_الثلا هل وقول كل ليولوالل هلوقو نانس

 بذحةوةوءاذ-دغالاهءلصحيريشكر دقو هوةماجحلا مديرشا ههحعهللا ىضر رببزلا نيا ناي باجاف
 هدسج عيجى ىرما هنأ ملسوهيلعملا«ت هلل ىلص ل عقاهمريثك وأ قورءلارئاس نمهيا 2ةمجحملا
 باقل اوندمل اةوقدياغه.در وف ل-سوهيلعمللا لص ىنا |ىوق نم ىوق هنم هئاضعا عيج تك

 ةمالظلا نكسميو هرصانةلقولدعلا فعضدعب هنودوهناداقنيالف ةءاجشلاو ةماهشلاةياهتهبسكمتو
 كبتنت ىل اةلئافلاب و رك اكلت ندم 5-5 وهيلع ىلاعتهلبأ ىلص همل أ راشأام هل لصحي ف مهتاوعأو رثك و

 كابتئاو هلل هلل. و ليقف ىرشعلا تدبل|ةمرحو بودل عهّتلأ ىل_ص همم هرس نمةمشانلا ىأهتمرحأ مب
 نمهصمامد رد زافهنعىلاعت هللا ىذ رثل عا ومهبيقست وهيلعمهيدعتا ومهملظ ل م-4فلي ووهكم هوس

 سوه.لعىلاعت هللا لص هنأكو ةماححلا مد ندلقأ أوهو سو هيا عىلاعت هللا ىلصههحو ىقئذلاح رح ا
 عاونا نم اقل اع هل مهالابهمل ءافدن ريضامايندلا ل اوحأ نم هل قمل مويلا كلذ فده_ثنس هنا لع
 ىششتن لام لاقف):أرملاهذهنايب قايس( هلوب تبرشةأرما ىف) سو هيلعدللا ىلص (هنع) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلصهمديرش روك ذملا(اذه نموت ىوردقو) سور ع دعب رطعالو ىسبتنا نانا تارعسم
 ىفن نع ةياك كلا ىننب ريعفا وفو بيف لخدامةكربل مو.ل ادعب عمجو كنطب بدصيالىأ (كنطب ع.جو
 ادحاو مايل وزاهدعب ةب أو رىد(ادنأ)< رمصتلا نم غلب آىهىتا !هيانكل اب رطب سدو اوهوههزال
 هدوعن ءهأهنو هيرمالاس ع ناكولو(هق ل_غب ) هلو برش نمو هصم نمو همد برش نمي ىأ (مسّمم
 ميتسس 1قتُللضف+“+؟؟ب؟ب؟بببب++++تت+تت؟ب؟ت تبت( 0©7؟(؟(؟(7(ب ا

 هلثل
 هيا «ىلاعت هللا لص ىننل |تيأرلاقالجرناىورو ىهتناناولعنبابذك نع ةيافك هتارسعم ن مروعا ة-يصعلا ثيداحالا قف
 حوفي نوباذاف نهتذخاف نوبىجنتسا ق" الارا>ح الا ةثالثلا عضوملا كلذ ؤَتدأ روايشرأ ؤترظنجرخاماف سهذلملا قدعبأ سو
 نمو ىوردقو)رطعتو بيطت نم حئاور نهتحئاربلغتف ىك ىف نت دخأ دج لا ةعجلا موي تمجاذا تكف كسملا جئاور نم

 ناكساب (ىتشت لاه لاقف)ىقايساكلورهناناعريغنمىأ( هاوي تب رشة أ ما ىف) سو هيل عىلاعتهنلا ىلص ىبنلا نع ىأ (هنءاذه

 ى-هذلا هرقأوو اس اءاور ثيدحل اوك نطير ال أجل” نأ ةياور فو( ادبأك نظي ع جو) بصانلل تفذ_>نونل اناىلع ءايلا

 مألاىلع ثيداحالا ف ةلالدال (هفلسغي) ءاسنلا ىلع لا +رلا بيلغت هيقوهيرشنمادحأ ىأ (م مادحاومايؤو) ىتطقرادلاو
 لامث> ال هبراهط تبث,المالا مدعم #ت ىلعو ةرورضل ارموملعملا ليمق نم مهدنعن اك لول !نمومغل ار ظ غنا عمهمد-عىلعالو

 رر-ةموهأك هرقأوهيلع تكسوالشممفىل_سغرب -عنمىل هب مهمأ دحا ىأرهناتدثينأال اروهطل اىلءدام _ةءاللوألوهزلا

 ََل اوصالاباب رادنع



 ريغ نمدمعلا نعلعقأ الذ عقواذاالادوعلا ند | ىلا جاةحال هنأ هيذو داون برش دوعن عىأ(هدوعن هز حالا ىأ( هامجنالو)

 ناربلادبعنب|اىور واذهةدحو ل انلابةدوع ظفلب ةحيد ةخسن ىفواهمل عريش هتيرشاهناراهر اذمعا قايسوة.ذجتلاحالوةر ورض
 2 ل د«.الةباور قومارحهلكمدلاز| مي تملعام|لاةفدمد علّمبا ىأدردزا مث !سو هيا عىلاعت هللا ىلص همح حجاجحلا ىلأن راس

 هناكفةلودك ثنأتلا هاب ةدوعل هنا ناهرملا لاو مهوتاك ب ريدا لريمضلا سدلو دحاولريم_ٌضلان ناك

 هنوكو هلثم ىلع سو هيلعىلا «ثهللا لص ىننلارقيمل وهل ع ريهطت بجوو هلوانت مرحا ف ناكولو ةناور

 هيلع ىلاعب هللا ىلص هلوبشي رش ىتل اةأرملا هذه ث ب دحو) هيقام ىلعرهاظلا فالخ جالعلاو ىوادتلل

 قوه امهطرشل عمجت لهنا عن( ميههل|ىقهجارخا ىراخملاواملسم ىتطقرادلا مْرلأ عي سو

 هل نطقلارادىلا بوسنم ىنطقرادلاو رهاظ ىلع مازلالا س.افهركذ جمني ناك ةةمعا|تاح ردىلعأ
 نامعنل |نيدوعسمن بدهم نيدجأ نب رع نب ىلعوهوهرصع ىقهل ثمر ملىذلا ظذأا مامالاوهو دادغس

 ممم اوحأو لاجرلاءامسأو لاعلا ةفرعمورثالا لعهيلا ى-هتنا ىذلا نسح ا وبأ هّللادمع نيراش دنيا

 تسةخسدإو ثيدلا ىف نينموملاريمأهناليقاذلف ءاهقفلا ب هاذ_؛ةفرعملاو ةلادعلاو قدصلا

 ةأرملاثيدحلاو ىنطقرادلا نان مفنصملاه كذافوةئامال ونين امو سعت ةنس فوتو ةئامئالثو
 كلام فأن عءاحبرطضمهناهللعىف لاقهناهفل اك عسيدص مل_بوهيلعىلا عت هللا لص هلو, تيرشىتلا
 هللاهجر ىيقابل الاو (امبسن ىف فا ة_خاو ةكربةأ رملاهذهمسأ او) م احلا هنع ىورو فيعضوهو ىخنلا
 قواميملعم راش ١ و سوه يا عىلاعت هللا ىلص هأ ول 5 رش تفقس وب مأونعأمأنا صئاص#ا ىفىلاعت

 راس تنب ةكربريسغ ىهو هلو. رش | | ىهو ةدب> مأ عمت مدقةيشدحلا ةكرب نا ىهزلادب رحت

 نب ةبلعت تنب ةكرب ىهو نميأ مأ ةك ريربغوىد ألا هللا دبع ننس قاهجو ز عمةشد لا ىلا رحاهملا
 هكرباهمسانمتايباععلا ىف ن كلو ةكربةأرملاهذهمسافديز نيةماسا مأو ديمعنبنميأةدلاو ورع

 فنصملاراشأ كلذ ىلاو ىهنبتيأ ل_سوهيلعىلاعت هللا ىل_ص هلو.تبرعش ىتلا قفلت اوءاسن ةدع
 صقح> نب ورم ني ةماعُت نب نص تنب ةك رب نميأ مأى هلو ةفاهب_فن ىقفاتخا هلوقب ىلاعت هللادجر

 1 وهيلعىل اعنا لص هللا ل وسر ةالومنامعنلانب ورع نبةملس ني كلام نبا

 ىقثيداحأ اف جرخأو ةثراحنيديزاهجوزت مث ىشحلا ديبع نب نميأ اهنياو ىهتمالسأ هيأ ةقندم
 دعد ترقوناهنا نمل مىفامدر وىدقاولاركذو سي ذهتلا فاك نامثءةفالختك رداوةنسلا سك

 للص هلو, ترش ىتل اناليقواهريغنميأ ماين كيلو رهشأ ةتسوأة سم لسوهيلع ىلا ءتهللاىلص ىنلا

 ةيهيحمالارثطظتناكوةةباسلا ةرحاهملاب رح ني نايغس لأ ةالوم راس تنب ةكرب ل_ىوهيلعملاعت هللا

 ىلسهللالوسرا ماع فلخو مالسالا ىلع ةمدم> مأ تثبت ٌس >> نب هللا دع رصنن املف امهمعدهّللا ىضر
 رانيدةئامعبرأاهارا هقادصاواس وهيل عىل اعت هللا ىبصءابا ىثاجنلا ع وزتب مسوهيلعىلاعتهللا

 ناكهن اةلئاقل | ىضو اهمدختةك رباهعم »و تمد قفة _بح نب ليمح 7 عمم وهيلعملل اىلص هلاهشعد 9

 ىلحا ناهربلا هلاقأ فلاختاذهو اليل هّمبرشف هيف لوس هربرست حت حدق اسوهيل عىل اع هللا ىلص هل

 ةي-ثدح ارد ريثأالا ةيثدحلاةكرباهما نءىهذلا هلاقاملور اس تنبةكر ريغ اهعمةمداقل نأ نم
 نط, عجيبالا4لاف مسوهيلعملاعتهّلا لص تلا نأىورو رهاظلا فالخوهو ةشحالةرحاهملا

 هلوقىور و رسكلاا ىلعو ع.جاب ىوس عجور ىفناتعلامهواهرمسكوىلوالاءايلا حّمفب ادنأ

 ةيشدح ا هتنضاحو

 ثيدحو) مارهاكمدلا ناذإ
 تبرشىل اهأرملاهذه

 هموعأو ىأ(حسيخت هلوب

 تشب (ىطقرادلا مزلأ)
 ىلا ةمدست نكس وءارلا

 داد_غسب ةام نطقراد

 ندسلا بحاصو_هو

 هونأوك اك اهنعىورو

 مهريغو معنوأو ىورفارذ
 ىأ(ىراخبلاواماسم)
 ىأ(هجارخا)امّتمالك

 (حيملاىف) هدانساب

 حو نملك ىفىأ
 هلاحرذا ملموىراخبلا
 ةلادعلاو طيضلا املاك

 هجوتي اغا نكلامهربغو
 ولامبيلع مازلالا اذه

 نالصاحلاو هامزتاي لو
 هةسرع ف ثيدح ا ازه

 قفتا ىذلا ثددكلا
 لاكنم ناخيشلاهيلع

 قداح .رخ !ناوةمعاا

 دقّتنانكلام_ميعماح

 ىلأ ةهجنمءاحهنافهيلع

 يعم ناو تلك
 يىسطةرادلال اع ىفو

 نمبرط_ضمدنا اضيأ
 ىلاعت شاول امىلأةهح

 ةأرااهذه مساو) ملعأ
 2 1000 1 0 دج ص د سو ص سس ع م

 ىهتناكة يمأنيبرح نينا وغسل أ الو هراس تنب ىهليقث(ابهسن ف فلتخا او)تاحتفلا(ةكرب ( ل اعث 5 )
 تيقبوةبمحمأح وزر هنت اماف شحج نبهللاديبعاهجوزون ايس ىبأ هالو ّبنب ةبدبح مأ عما رحاه هللا ديب عني سقاهجوزو
 مثبهذةيقوأ ةثامعبرأوأرانيدةثامعبر اهنعاهقدصأو ىثاجتلا هلاهجو زف لسو «يلعىلاعتهتلاىلص هللا لوسرا مطخ مالسالا ىلع
 نوتمةن الثل مسا ىهوملو هيلع ىاعتهّنلا لص ىنلا مدختو اهمدخت تناكو ا هع هذهةكرب تمدقو ةنسح نب ل يبحر ش مديلا اهثعب



 ديز نيديمعأهج وزتف :ةحرحخ يوزتاملاهقعأ متديبأن ماهتروهت ءض مو هماضأحو هتالومةيددحملا ىأ (نعمأمأ ىهليقو) نميأ أ

 اذهىلاو لو هيله ىلا عتهتلا لص هبحةماسا ءاتدلون راح نيدب زةوءنلادعباه> وزت مثثدنك هو نمأ هات دلوف ثراحاىنب :نم

 مياعهربا مالسىب - «مياعالمالستلاةتلخداذاناكف ناسالاةريدعن وأ مأ تناك دقاولا لاو هريغو ريا | دبعنبا بهذ لوقلا

 هلل |ىلص هللا لوسراف صخرفو

 اه رمل رئاحاذهنا هيو

 صيخرتلل هج والفاض. ٌ

 نأ ةصخرلال عل واه

 ميل نود مالسلوة*
 كلذنا مفوتهدب يو

 نآىورواهفةمركتناك
 هيا ءىلاعت هللا لص ىلا

 ىأدعب ىتأ ىهلاقإسو

 ىلدىنلا مدحت تناكو)

 ) مل ءوه_ءاعىلاعت هللا

 ىقلعرس؟:ولادلا م 24

 لوقع-ةدناف س وئاقلا

 حاصلا الو قاشماتلا

 ةماعلا هاوقتاكرسكلا

 ةأرماىأ (تلاق)

 ىلص هللا لوسرأ ناكو)
 حدق م وهيلعىلاعت هليأ

 نيع دعب ؛ (نادي عنه

 وأن ال عفهنزو ةلمهم
 ىو ةناديععجلاعيف

 ل يقولي وطلاةلخنلا
 دوع عج اهرسكم

 حدقلاىأ (ع -طوب 2 :

 هيفلوس 1 رس تحت)

 ةليله.ؤلابق ليالا نم
 اطلت عادلا مث
 اششهيفدحت ة]همصل

 نءىأ(هنعةك ربلاسك

 حدقلا فناك ىذلاهلوب

 ىلحللاعبت تاعملتلا هذا ذك يلع مالسا و أميلعمالشلو 7 نأ ملسو هم اعىلاعت ا

 ةكرب ىأ (ىه -هقو) ككل ؛ راغلاا ١ ال نذارعاك ىورو د اعجييقداوقلا حرق ىثك_::الو 2

 هللا ىلض أوي تب رمش ىتلا!هنوكلديب | سو هيا عىلاعت هللا ىلص بالا مدخت تناكو نميأ مأ)ر وكذملا
 لقول دل لوصول مت آى سو هءاعىلاعت هللا ىلص ترس امال :اكاذا متالاليل (-وهياعيلاعت 5

 حدق لو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرأ ناكو تلاق) كلدلف هااح ىلع فوقولان متنكعوت قولا كلذ

 هذمبرش ىذلا ءانالاوه لب ةماعلا :عوهامكنا رشلاهيبرشنام هيدارملا سدلحدقلاو (ناديعنم

 ىورباموهوحدقلا مث ىورياموهوبعقلا مث ىوربالىذلا اوهو ةمحمملانيغلا د رولا هرغصأو

 دفرلامث ةعا#اهنمي رشياموهو سلام ةيازاع !اونينثالا

 ةيتحت ةانثمءاأ ماتوا ا هلا هياعىذلاودوع عج هنا ىلع نيعلارسك ىفامسلتلا

 رغاشلا لاوةل وطلاةلخنلاةناديعلاو ناديعلاونالعفوألاعغيقهنز و نونو فلأو ةلمومل ادمن

 ”رلانآمعت لود ناديع 3 كد: فض !افادا حايرلا نا

 ةلقرلاوى هقتععترا اذافةراملاى هقدملاتافاذاف ديصعل مااه- ةلوانتو هلاطاذا ل-خ:اللاقب و

 رخآو ثيغملا ىمسيرخ آو نايرلا يمس حدق حادقأ دع لسوهي اعىلاعتهّللا لص ينال ناكوتنادد هلاو

 (ليللا نمهيفلوم» هربرست عضو ( ناكحدقلا اد دو جاحز نمحدقوةضف ن« ا سل سدصم

 4+ .ةزو>ناديعو ةنهحلا مث نيثلامم

 اودشنأو كلام ناو نويقوكلااهيناعمن مهدعدق و ةدئازال ف ىععةيق رطظ نوف زر تررسلاو

 دغىدعب هانالومويلا نم د ههعنمناةحاحوذ لئاس ىمع

 نملاعتفاداةتوالا (.دقتفا مدلل هيفلابق)هيفىأ ةعجاموي نمةولصالىدوناذا ىلاعت هللا لاقو
 لاقي ششفتلاوىلطا اى جاعجلا فاكمانععدروناو مدعلا ىنعمانهد|ةدثالا ساو مدعلاو هودقفلا

 دهءلاوىش ةكانارد فرعت هني قح 7 لانا غارلا لاف[كامّمْدب قرعلاناالا ىن هعمل هعتوهلقعت

 تلاةفةكريهنع) ل سوميل ءىلاعتهللاىلص(لاسو) هلوبنم دل )مدقتملادهعلا فرعن

 ةليأق طاقاأىفالا ساطعةعاج و ىو نادك لاك هنأ ةغللا بدك 3 ةروكذملا(ةناشطءانأو ته

 هذ رص عم ٌّط رش نال نالعذن وف رصيقفت :العو نالعق لك ةدطسأو : هع وهن العق نال_هذ ىلعتءءاح

 ىبةغل ىلءوهوأ سايقلا فالخ ىلءىعامسام|ثددحلا أذ1_هقد را امنع 1 دو و

 ىو ميياءلئابقلادوفوةرثكلا متغلريغب ملكتت شب رقتناكدقو هلدجوالهيؤناهربلا فقوةةدسأ
 لوةيالوذطعلاقنمنا رهاظلالبقو 4 خل ,دريقت ريغ نمةناشطعةأرءا سو_ماقلا بحاص

 «نعاهش لذا ل-سوهي يل ءىلاعت هللا ىل_صهلوبةراهط ىلع دباذهنا عذقو رظنو_قوةناثطع

 (ل-ءأالانأوهنب رشف) افوقهيث اسال تلم تناكنا ةال_صلاةداعانالو اهفىل_فغباهرابجو

 نامي الو ركذامل هلوب هنا - ءاالئأ هريسغك ام_عطواح رداد_كتلاهنأو ةايدط نأك# ءلهنال

 هط ةكريىأ (اهثدحىودو) ل_هاثو ةرخ آىلا هرب رست هع-ض»ح دق هل ناك هنا افوق

 ا هريغلاعس ىحيدلا لاقل وبهناىأ ( لعأالانأوم رمق ةناشطعانأو تدتلاقق)

 ىنبهغل ى ه لبقو سوماعلا ىف[كةغل ىفءاح اعنا طعنا اوصلاّتلقهءلنوكتنأالا نا و ا اوكا

 مهلجرلا ىرر دقوهو بقعل امثىرل غابيال ىذلاوهو حادقالا لوأو هو نيذا امكب رول اريغصلل لاقي د وهنم ترمس ءاناحدقل امتدسأ

 حطساوأت بلا نمةيحانىف عضوي وسن م عنص» عقرعرب رسأ اوةغللاس تك ىفام ىلءاهربغ م ةئالثلاو نين الا ىوريوهوحدقلا

 هلاكب ىأ(اهمي دح ىور)امبيفامو ضرالا نمهياقو داقرال دخت



 فأن أ نباوس واطوءاطع ودهاجم نعىور ةثامونيس+ ةّذ_ستامون.نلمةنسدلو هم" هنوك ىلع منار غصم نيميح أ( حر ل 0(

 تنبةميكح نءىوردقو مالسالا ف بتكلا فنص نه لوأو هو هتقث ىلع ع وهوامهريغو ىرولاوةنديعنياهنعو ةكيلم

ت حت عضوي ناد وعن محد لسو هيل عىلاعت هلا ىلص هللا لو -رل ناك تلاقاهمأن عيص ىف أت ب ةميمأ
 هيفليللا نءهلوديلهرب مس

 اذهىق ناكىذلالوبلاب ل عفا م همدخت تناكهكربا4 لاقي ةأ رماللاقفاثيش هفدحي لف, دفا مثهريرس تحت عضو هليل هيفلابخ
 ناديعنمحدةىفلوس ناك لسوميل عىلاعتهلاىلصىننلا نات ريخأ اةهنعقازرلا دبع ىوروهتي راهن! وترال لا

 نبأ ةثحلا ص رأن ماهعم تءاحةدد.ح مأ مدخت تناك ة ك راف لا ةيهأرماللاقف شه مق س 3 دآوهاذاذ :ءاقورب مرس تت عضو مث

 هاور وىأ(هريغو) تةاهىت> طةتض راف ف سوي مأ ىنكت تناكو ف سو: مأ اة 0 تلاقحدقلا ف ناكىذلالوبلا

 ىل_صهللالوسر ماقتل او نعأ مأ نعى :نترادلا واحلا ئىورواهمأن عةميمأ نعمل بح ,اودواد ىلاك حي رح نياريغاضيأ
 رع شأنا واهفامتم مشفةناشطعانأو موس ليللان متمقئاييف :لابقتدءلا ناحف قة ةرافن ىلا لءللا ن :-_بوهيلعملاعتدتلا

 0 0 / ةمومضمامهالوأ نيميك جرح نبزب زعلادبء نيك إم ادبعوه(هريغو م حنبا) دوك دئازك 1
 ل00 احل اخد | يح تزبةيفصل 0000 كب و ةئامو زم ةنسقونو نينا ةنسدلو هقئماماوهو
 لا نيدعسضنص نم لوأ ل بقوىنب ودن دحأ علا نودام لوي ناكو مالسالأ ىف فص نملوأوهو لبق
 لاهم كحضف هتيرش حد-ةىفنميأم 1 صقو هلونتد رمش ارم قداح !اهلوق قفل“ ادقو حيصق نب عسب رلاليةوةبورع

 ٌكنطد نءحنالهلساواما هللال وسر ماوتل اق اهنا نعأمانع ىطقرادلاوو ا2اىورف ةدحاوةصتوأ ناصئامه لله ناديعلا

 ىلع لاب اذهوادباهدعي تبرشف ناش طعانأو ت مةفابيؤلامق تدملا سناح ىف ةراخن ىلا ليللان . سوه ءىلاعت هللا ىلص

 اماثعقو َّن آي اتعقاو امها اهيؤامتدرمث تلقك هر ا>عل اكلمىفامىقد رهأذ ى وق نأ مأ املا ”ساص امل رعت النو هول

 ىلص هناترمخ أ لاق جم نيا نع فازرلادبعح رخأو هوحنوادرأك نط طر نعدسالهللاو لاقمت كحضف

 ئثهيفسمأ حدسقلا اذاوءاذ هر رستم عطول نإ .عنمحدق فلوم: ناكل سوهيلع ىلاعت هللا

 لوبلا نيأ ةددحلا ن نءاهع«تءاحاههعىلاعت هللا ىكر ةسمح مأ مدد تناك ةك ربا لا ةيءأرعال لاق

 ترا ران 1 تناك قلبو ماا كا خلا مشتاق سدقلا ف ناك ىذلا

 : هللا ىل_صدهّللا لوسرل ناك تلاواهنا ةقمقر ثنب ة نءنابح ناو دوادوبأج رخأو اوم صرعربغ

 برشدقو اد همام ُ ةكريو نب: أمال ناتصق ام هى اعت هس هجرة يحد: 1 !!ناديعنمحدق سوهبلع كا

 ةالصلا هءاعهمداض .أ دعب هيءاعدلا نا ىلع ل ديامة كت ل_سو هيلع ىلاعتهّلاىلص هلوق ىفولوقأ + نميأمأةكرب ريغ ف سو مأ

 ا ونأ مالسلاو رعشلاة امه. عداذاف ةءوحنومةسلاهنم ىش ة<نرشلاو ولك الا نا هتمك >وةيماعةعددالةنسيرشلا

 بارشلاوأماعطلا نمنوكي * هارتام رثك أ ءادلاناف

 مأةكربلة_يحدن الاق

 نأ مأ ة كريو فسوب
 صئاصخقلام هرصننو

 ام.بلا ىيقلملاس ل ردت

 ةئيفسو ةن- عر اوهام

 مت )نادرا صد ف( ىوروزا هر اوال نطقسوهو علا ضمبفو

 ىقونردلاو خسولا نما ية: ىأدوملا لع نوكيا“ ىدىأ (ردةهاماغيظن) توها عىل اعن هيأ ىلص
 قد( هرمسلا عوطةمانودخم دلو دق حل_تود- دلع امرا 17 اهلنا هلوق نعريخ اي خسالا صعب

 دلو هنا ن سلا ىفاها مو ةرمسللا عاق نموأر ورمسلا ن ,ههنال4. رونهيقوارورممانومةمدلو تاناورلا ضعب

 هللا لص ىنلاىلوم

 هاورإسوهياعىلاعت

 ىأنب ىلءنع قهيجلا
 ههجوهللامركتلاط

 نزوىلءدملاب (ة-:مآهمأ نعتاءاورلا صءءىفىورد) ثيدحلاب تك ىفهدجأ لو نتاملانيالاق ريمكلاحرمشلا ىف فارلا هرك ذ
 د.بءاهربغجوزرتيملو مل سوهياعىلاعن هللا ىلص هريغ دلت لو بعك ني ةرم نيب اللك ني ةرهز نب ف ا هد مع نب سهو تمب ىهوهل-ءاف

 لحو ٌرعهللا نا ىلوهسلار ك ذومقنلا راس نمةنمآكإ ة:ةك رن هكر ىو 0 أ هنمآ مسا ىفو ءامومق حصال اىلع هللا

 م اعىلاعت هللا لص ىنلا صئاصخىف ى طومسلا لهن كلذكو امهتامأ مثهرانم”افهن ونأ مسوءيلعو اسندر يلف اللا

 (ردقهام)ا ين ىأ(/اقي 00 مي اسرق هل سما هذه تاني دقوةيحد نبأ هنح م داك ع وصوم .ددتفتكل

 َّق مالْسللاهيلعدلو ىدوعسملا لاق ع جوالومد را :ه-مأهندلوهناكورو اطول رآه اير سو ىأن يشح :

 داما مأنارزيخلا كلقد بام ة:: رادلاهذهو سو نارا ناو وف |ىرمم هك كلم نمنيعب رأةن_سنملوالا عيب 2

 قفاريطلاو يعن ونأهأور نيسلا مذ( ملا عوطقم) هلةقلقالىأ (انو *«داودق لسوهد .اعىلا عت هللا ىلص ناكو) ادج_هديش درلاو

 انوتخمةرسلا عوطةمىأار ورسم|روذعمدلو هنا هب أ نعهنعملاعت هلل .ةراضاع ار رع يعض دنس ىومملا لئالد فو طسوالا



 هندعخمرذعأو هردع لا

 سنأنعسيط# |ىورو
 ه:ءىلاعت هللاوذر
 قاض. أهحدت و ع و5 و

 ىلع مارك نمراثلا
 موانودذع تدلوفأىر
 اهلا لاو قءوسدحأرب
 هتدالوب رامخالا ترتاوت
 ىهذلاه يق عتو انودْنَع
 فيكفهتحص !ءأأم هلوقب
 روك تاق رتاوممنوكي

 ارتاودم ئثلانوكينأ
 ضعي نود صعب :ع
 همة شال نتخلبقو
 ىأةميلح هدعص مدع

 اهدنعةاك_ئالملا هتنمخ

 نالجمال ا رك ذ اك
 موب هدج هس ل-قو
 هل ماصو هيدالو عباس

 ادهم امسوةيدام

 | ىل_صهنوكوةفالا ىهو هنرذعتعطقاذا هبرذعأو هر ذعلاةءانو حم اروذ ءمىنعموأر وري ممارو ذعم
 ىلاعت هللا ىذر سامع نب هللا دمع نعىور ثددح درو ةرسسلا عوطةمانوةخمدلو لسو هيلع ىلاع: هللا

 ريثكلا ذه عقودقو هتروعدحأىرال ىت> مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص هلم ركتو هفا ذه ىلعو اورمع

 هوضءةفث<2لصتاو ةرمةمةلءلىئدلواذال مطل !ناولصأو رمقلا نام خه مست برعلاو سانلا نم
 هريغي ومحألا قهءوض رثؤد رمقلا نافتةحءاو ت صل قت ىت>ا ميفرثأ هداج جضنت لك اذذا ىهورمقلا
 رءاشلالاقهءاوحد مثيلا ذلوةيلك-!اءاملا عطاةنوكمالدنأالا

 رمقلاىنجامالا فلقأتنال * ةبذاكريغاذيميت لح ىفا

 ىفاك هناصة:دنعناصقنلا لصح ورمقلاةدارز فل د<ناسنالاةقلخ ىفومنلا نأ ىلاريشن هنا لدقو
 هيلعىلاعتهللالصدآرا ب لطملادبعنالدقو رمقلاناصةنلبوفمناصتنلا اذهفرب رح او زا
 هحىذلاوادج يعض ثيدحلا اذهد:_سناىنكالو ناشاذ_هىنبال ن وكي لاقانو خمدلو لسو

 ادهم مامس وهب دامه لء> وهعنأسم وبهتتخ ب لطم ادع هدج نار اذع نيالد. همت افاكن و دهلا

 كلذ سدلو ماللاو:ال_صاا! هيلع مهارباو ليعمسا نماهوئراوتةنسهنالنتْكت برعلاتناكو
 ىلص هنا ىودو رهظدق نامل ا كلمن | مق هلل مق ىثل |هةعقاوو لقرهةصقىئاذهدرودقودووملا رواه

 هرأتك ىف مقل |نياهرك ذدقوةميلح هتعض مدنعوهومد ل اهلق ىش موهنتخ سو ه.اعىلاعت هللأ 1

 حصر مل ثددح ف ىورهنالاةوةثال-ثا|لاوتالا نملوالا لوقلا فن هطولاوفالا عج رأوهو ىد-هلا
 لوسر نابترتاوثرامخالان ا كرد! ىف 121لوةبيرغلا نمو تاعوضوملا فىزو<لا نب |هركذو
 نوكي فيك _:هرك ذامة < ملعناللاقو ىهذلا هقعت ءانو:ةئارو رسم دلو وهيل عىلا عت هللا ىلص هللا

 هذ_هىف عقودقود_.هدنوثدحملاهيلععلطصاامال سانلا نمد هترهشهرتاوتبدارأهنأب لوقا او ارتاومم
 ممسوءياعجلاعت هللا ىلصهنا ديد انىف ميدعلا نبا فلان مىيدعلانبالامك.لاوةحلط نبا نيب عارن هلمسملا
 هودرو عوضومهناىزولا نبال وةاوضرن ) مهنأالا لوةنلاو ل الدلا هيف عضوأ اًعيلات هندالودعب مخ

 مهوم رود ىلع ىأ نينو او دلو ايدن ريش عةثالث نارامحالا بعك نع للة عوضومهناهلوق عمو

 ىحتو ناميلسو بيعشو ىسومو فسويو طولو ماسو حونو س.رداو ثيشو مدآ
 مهياعدب دز و هيذام قئالوهيمالك نيب ص راعتالو ليةناوفص نية ظذح مهيلع ديزو لهو ىسعو

 هل اوف ىف مهضعب مهمظند#و مُسع ةعسرجلا

 مراك أن وبيطعستو نام ه ةقلخ كرمعل نوتة لسرلا فو

 مدآو ىسومو ىسع ةلظذحو د فسوب سرداث داي رك زمهو
 متاخنيسايدوهى<ناميلس * ملاصو طولءاس بيعش حونو

 هنباسلطملاد معاهجوز ف انمدمعنيسهو تنبةذمآ ملسوهياعىلاعت هللا لص همأ نا لعدق( ةملن)

 نينستسدعي وهل .ةفلاوقأةعبساهتاؤوتةوىفو لسو هيلعىلاعتهتلا ىلص ىنلاهلتدل وذهللا دع
 ءاوبال اءتتاموكلذريغوأ هتدالو نهرو هس ةعست ورش عىثاوأ عستوأ عبرأوأ س جنوأ ناس وأ عبسوأ

 قايسمالك هلاهئامح اواهريق سوه. ىلاعت هللا ىلص ىنلاةرابز فو هلاوأراحتلا ىنبدنع نمةعجار

 ىلأ ةوءدانألاةفتاشنذنم كم أ ةقيةحام ملسوهياعىلاعت هللا ىلص هلاسالج رناثيدكلا ىفدروهنا مث
 اهناوىأركب تنكىفا اوهلسو هيلع ىلاعت هللا لص ىسعى نأ[ ىرشد ومالك اوةالصلا هيلع مها ربا
 هضراعي ثيدحلا اذهو ثءدملادةئام ل ةثاهتمحاوصل ىكتشت تاءجوءاسنلا لمدتام لةناك ىنتلج
 ءاسنلا دنا القث هات ذجوالو ههتاج ىف ترعشامه,ت اجا تلاوةذمآهمأن ا نمىدقاولاهاو رام
 دنءةفخلاو هراهقول هءادتبا ىف ناكل -ةثلا نار معنوأ ظفاح ا امهتدب عجو ىضيح عقرتركنأاغاو

 مسا

 هزار هتسا



 ثيدحلاو وامهتموأامموأهئمءاد>اماىأ ) طق اسو هيلعيلاعتهللا ىلصهقلالوسر ح رفت بثتذع :ًاراماهعىلاعت هللا ىذر ةشئاع نءعو)

 0 وأ هنعىل اعتهللا ىذر لعن ءعو) ةروعلاىأ ىنتمىأ راو 0 : ارامتلاةاهنااهتعىوروهلثا مشى ىد هرتلاوهجام نبا هاور

 موو نيسلا ف دفحتب (ىريغهل-غي)الن ابىأ(ال سو هيلعىلاعت هللاىلد ىلا

 الىلناىوراكأاوت مى ءالع-جلااذهوفورعملادأ“ لا نعاعرات نيلال روك ار

 2 ءالاوزهد مس تاج :ا|ترعش لهلاق# ناظم. لاو مئانلانيبانأو ت [ىنانأ ىضيح عفر تركن :

 ىل-ةثاانأ قيؤودلا فج ىذلاوهئادكباق 5 نكي :للههلانا ىذتقي ليا, تن ا هنوكفاهدنو

 هراد_ةمئداب ز زوهشت :ازروهوايس>وىذل اوهو لماو>لل لص ىذلملالاو عيجرلاو هوان ونعم نوكد

 ةدقن وتدشم اوهاذهو ءه>+رفهتمأ عيمكنز و سوهيأءىلاعت هللا ل_صهنالبعتوملأريغنم

 تلاقاهنا(ابهنعهّللا ى طرد نعو) هري-غور نءالدلوملا باك ىفةل_صفمهدلوموهل->لاوحأ

 ىمىارالوه-:متد ارامتلاواهم :اىورو ) طق مل_سوهيلع ىلاعتهللا لص هللا لوسر ج رقت ًارام)

 مالك- ١١ ىف هل_مدصملاةداعادنعكلذ ىلع ءمالك- !!ىقايسوهركذن اح ,ءاللو عقدا فذ>وةروعل | ىنعل

 مركب ل ءةوحصالاو هوهركي ليقفوخ ”الاةروعنيج وزلادحأر ام: ىف فا ا دةوءاضغال ا وعامل ىلع

 ىمعلا اذ مهقفالتخالاةيعفاشلاءاملع نعل - ةنوكلذب هنعى ملا ليلعت در وو ىمعلاث روي هنال

 هللا بص ىلا فاصوأ هنعىلاعت هللأ ىذرىلءنعو) بالا ى ع ليتودلولا ىعلي قورظانلاى .علدقف

 هأو راش ا اذهج رخغا لاق(هام ءتسمطالا قر وعدحأ ىربال هنا ىريغهل غال وه.لعىلاعت

 لوقامأوة- م م-ومدقأوءثابرقأ ب رقأن م هنالهربغ ىل- علل دل سج ىلعمدي را ىقييبلاورازبلا

 كان ةثوةماسأومثقو وهانيعي هب او ساحلاو لع إن سوم لعل تل ]21-24 اس ندا

 21 7 هرشلا هلم ةجسياقد ,ءاناع امها ةانيالفرت_سلاع ارونههب ودغم منيعأو هيلعءاملا نومصت

 ردا 5 هذمدب رحت ريغ نمدصي .3ىعل رتسلاءار و نم هلوةوهسعنب هل نعل د وهوءاملا مصب هوناعأةئالثلاو

 كد دبلاةيحان نمايدامءاوعمسفال أ هنودرح لهاولتخا مهنااهتعهشا ىذرةكئاعن ءىورا-1 قوملا

 هوقو ءودر < لفهرأيثه- داو لع ىلا عت هللا ىلص ىن ا اولسغ لوقت هنوربالو هنوص نوعم-س

 نهو لمد نا ةقيدخ ل سغل وهو رم هلاودسحن و رظذيالىت-ةباصعبةطو رماه وصعم منيعأو

 ىلع ذلككللالن ار ةرشوتماساورتتوهنباو سابعا سبعا رجا || رظنلا فن ذوتب لام فيم هل اهندن

 ىعمه ردقأ ناك هنال نذالا ص_+وكلذىف هلنوذام .وهفرشأمملا هنال ذيع بضع ١ لهنعىلاعت هللا ىذر

 لَو رطعقر اناول_سغل وهوىدوتهنادر واذلو هأئدع سماع ق4“ ةماعلا لا

 واب رثالاةلازاوهو سمطلا نم مملاوءاطلا حقب تسمطوهيلارظنلامب «دينانمافو ءامسأ او

 ىد_ءدو مهلاومأ ىلع سمطا ]هب ر ىلاعت هللا لاق مزالوهواهتر وصواهث ؟وضدلازانيعلا سمطو

 ةياودس صيد ؛باو ا الث قسوم ملاعت هللا ص نفكو اهو>و سمطن نا لءق نمىلاعت هلوقك

 اذهىو قئاقلا ىف:ل_صفمةبسنلا ناب ونطق نم لبا نم عوراه>ةقونيسل ام ةيةيلودسلاو

 هوشلا ل_ءةهنمو خمور وعلا لكم دحأى رب نان ءل_وهيأعىلاعت هللا ىلص هناصىلا :هللان اىلعل ماد

 هدعض رموهماك هرغصىقاهآرادحأن ا لهن ؛ لذاهيفانيإ امدرب إو ىعدصةنءءاييلار از نذاهدعبو

 مهعمةراحملا لني سوهيلءىلائهّنلا لص ىلا ناكو ةبعكلا تب انااش «رقنأن مىورامامأو

 |ةديد_ثةمكل الهمكلفهسلسانلان ءانداذاف هيلع رجلا عضي وهقناعىلءهراز راعض:ناك.5 9

 | نممآر يثلوأ كلذ ناكو انا , رعىشمأ نا تم لاقفكناشام هلل يةفءاهسلل هرصباص_ا شثاغتساف

 رود ترالاو اهي دشن

 (هانيعش ا مطالا

 دعنأو لوههملا ةئيصب

 تقي هلوقىف ىنا هادا
 سمطلاو لاق هنا عم مملا

 ةيقلا نال زول

 نسى -كالىزلاوه

 ىتسعلاو ىسوتتاهينفج
 هلو-ةىكحدلالاةشيع

 ربغل لدغ ةلركل ةلعهتاف

 ه-.-ع>و هللا مرك ىلع

 هريسغمادقا نم ربذكتو

 ةلاذبه__صخو هيلع

 ىلا عت هللا ىل_صدماعل

 مرو هلنابال_سوهيلع

 ىستنا هرصب ص ءىلع
 صضغْال رظنه_مقو

 نكمدحأ لك نمرمصما ١

 ةريسلا قو ههاصوأ اذا

 هنأ ركب نب سنو ن-ع

 ناهل_-سغيو_هوىدوت

 عاد نال كفرط عفرا

 نكمالذا لاك ادق و

 ضو عم هلاكبهل-_مغ
 اضءًاوه-ءفرورصتملا 2

 ل غي هنا نمول_ثال

 اىاوحصموأ ادر-#
 هنرمس نم هنرو-عىطغت

 0 قىوأ هتيكرملا

 لام-ةءالانا نطأالو

 زو-<الذا عص:»لوالا

 هناذه لعءقينا هربخأ

 هلل |ىل_ص هل-ة6«ف يكف -ج

 ه] -2ق هنيعب نأك ن«هرغو ىلعل هيمدتو ناد وهف هان يع تسمطالا قر وعدحأ ىربالن اشل اىأ هناف هلوق عمل سوه-لعىلاعت

 اوقادخاا1ىد>سا نبا نعو اذنه اداء مهر عودو وهكذا نءاوررتخ واوسر سا هكر ءديوزاتملا النا تدبلا لهأن م

 ىدمرتلل ل5 ةاهشلا حرش ىف هن هذنب مهصرف 8 0 ءدارداو ميسةناهيوث قف واسغأن ا اودونالوأهب وثق هنو بغي له



 م ركع دحفو)

 سابعنيا ىلومو-هو
 ام-مءىلاعتهتلاىذر

 مييعداتو ةكمءاهةفدحأو
 ىضايأهذكل مهي رمدقمو

 ساءعنبا نع) جحراخ

 امهمعىلاعت هبا ىذر

 ه-:ءناخيشلاهاو رأك

 هياعىلاعت هللا ىلصهنأ)

 )هل عمس ىح مان سو

 (طيطغ)ل وعفملا هعمص»

 عمج رف تو صىأ
 ىلدئماقق كانا سن

 هنالقمركعلاتاضوت, لو
 لس وهيلعملا تملا ىلص

 قم (اظ و متع ناك

 ناومونهلقرماختنا
 اناثرد_4 هذيع رماخ

 مانت ءايدنالا رشاعم

 انيول_ه ماننال واننيعأ

 ةالص نع هم ونامأو

 نءعو ىداولا ؤعصلا

 انا.حأدحتلا مال_ص

 ديد: هنار_هظالاف

 نوكي نأزو<وءوضولل
 هلسعب وأهل بق ضصقن نع
 مهمأقهرماخت نع لدقو

 هنكل هدمالنيميلةر دن

 موعنمق با ادودرع

 ن-هموسهفملا تاووالا

 مد_ةثىذلا ثيدسحلا
 ٍلعأهساو

 ضف

 ل

 ساّيعنبانءةمركع ثيدحىو) مل-وهيلعىلاعت هّللاىلصهتروعارظنادحأ نايف سل ةةو.نلارعأ

 ىلو هىريربلا هللاد_بعنبةهركءوهوةماجلا ىنععةمركعلا نهلوقنمةمركع(امهنعىلاعتهللا ىذر

 ةئامو عيسة:سؤو: ثيدحلاو ريسفتلا ف مهب ىد“ةملاةعالا نموابيع او ةنب دملاءاهةفدحأس اعنا

 ىح مان سوهيلعىلاعن هلا لص هنأ ل يك ثددحوهوامهريغو ناخيشلاهاوراذهو كلذريغ ل يقو

 ءالايطيظخلاة و هقي_ضودهارهت قامطناله_سغن عقنرا اذامتانلا توص طيطغل |( طيطغ هل عمسس

 ماقفز اضيأةياورلاه,تثيثو ىناسملتلا لان حخاو نغال اتي اكنمغلا نملديىهواذ يأ ةم_جعملا

 وهوهريغفالخاعحطضم مونلابهءوُض وص قدندالن اك مو هيل ءىلاعت هللا ىلص هنال(اضوم لو ىلصف

 ىقهري_غك ل سوهيلعىلاعتهللا ىلص هنأالوق ةدعف اشلاىك>و مل-_بوهياعمل اعب هللا ىص هصئاص+خة نم

 ناكاغاو هقفلا هك ىف صفمةعب رالاسهاذملامونلاب صضاقتننالا ىلع مالك-! اول ذب ضاقسمالا

 ضقت يالدنافاسلا ضعب وةء.شلا تس هذمو ضقاونلا نمدوحنو رن مشو رخو _دظمهنالاضقان

 ىلصهموتنا ىلع لادلا ثيداحالاو لمص ل اذهسدلواةاطم ضن هنا ءاشلا ىلوقدحأ ىو

 صود ع اذهوانههركذ ماهنم ة>يحص ةريثك هبلق مان.الو هنيعمانتهناو ضقنيال !سو هيلع ىلاعتهَللا

 هللا ىدر سامع نء الاواني ولق ماننالو اننيعأ مانت ءايدنالا رشاعماناثد دح نمحصاملةمالال ةمسمأايهن

 ىلعمونلا طا_ىولقن علا مونى مهنوواس وباقل مونىفرشلارئاسزوةرامغي ف ىحو مهاب ؤرنالامهخع
 هللا ىلص هثوضو نم ىورامامأو هرمهصخمللا نملضفا ذهو مهريّغاب ةرأةقراقممهايؤر نكي مج ولق

 وهوأه بحس ناك هنافءوضوللادبد_تانايحأ ناك امئناوثدحنه زا لة: ل-ةهموندعب سوم. عىلاعت
 ىح> ىداولا ىف مان _سوءهيلل ءىلاعت هللا ىل_صدنأاذه ىلع لكش.تاقناف مهعد رشتلاهةمالذم سناب

 هنااهدحأهروجاراذهنعبيحأتلق#ابتقو نعةالصا | رخأام مانريغهبلق ناكولو سمشلاتعلط
 نيعلاب كردبام فالخنديلا,ىاعتيامم بالا هكردباي سحيق ناظقي بلا نافامهنب ةغلاخمال

 هتيعهيقمانت قرغت_هموننامو هناك مسوهياعىلاعت هّللاىل ههنأا,يناثرجفلاو سمشلا عولطك

 ىلصه لق لعلفلوالادمةعملاو سمح رشف ىوونلا لاو طقفهنيعهيف مانت قرغتسم ريغ مونو هبلقو

 قهيلع ولا لو زرثدنء ناك اك موذا أبهبلق فصو مزان الف هدهأ ثأو جولاباورغم مناك سو هياعدللا

 رعاشلالاواكرهاولغلا قوةح نعلطعت س دةلابهنطابلاغشالفةظقيلا

 اينامممأاشعلاتياصْنمتن:ا « اهتركذاماذاىردأامهشاوذ

 ههجوهفلاخاموهلاوحأ ر ثا كهموع ثددحارهاط نالريملا نساورعا اديعنءاهراة_خاىذلاوهاذهو

 مدعةبترم غلببال كلو ماني وهبلق قرغت د هنأ هعبار وثلاث ناوجاذهو عنب رشنلاهةمكحوركذام
 ىلا عت هللا ىلص هرم-غا هنأ ىلا مهضعي سهذهوضولا ضةني سلا نالوا ىلع هينن) ثدحارروعشلا

 ىسب هموت ق هيل !ىجوأ ل هفام>و مسوهياعىلاعت هلأ ىلصهانؤ ٠ناك اذا هنا لاعا مالةوهام أوسو هلع

 نمدروامو ةظقي هلك ل وهياعىلاعت هلا ىلصهراعلزنامناو كلذ عقيل هيلامأ ف غفارلا لاةنآرقلا نه

 نوكسباضوتملو هلوقوةظقيا لوزن دعب هباقىلعترطاهنا لعل ومهم موالا فر وكلا ةروسهتءارق
 | فل_د2همزسهيشزو>» ةد_ةنيحوسايقلا ىلءةنيلاغل افاديأزو< وه يلع مزاح لو+دإةزمهلا

 نأكل ىذه _ماعمهةلماعممفل[ف ذ_كهمزح زود وةضراعملا فلالاءاتباوةر دما ةكرحمل

 هللاىف-صءنال) ركذامدجو نابي ىف(ةهركعلاو) ةاحئلاهركذاك ضو ملواضوتي واضوتي لوقت
 سدل موذلا نا هل_-صاس ىءانسلا لاك الا نعبأ وجا د هل _.ة(اطظوفحم ناك سو« ياعىلاعت

 مل_بوه_لعىلا_عتهللا لص هلففح ىلا عتهاو ثد_كاةناظمهنال ضةناماوه_.ةنباضقان
 0 تت تت 1 ا

 نع



[ 

 سني

 هان ادار ان ارهاظلاف تدم رهاظا ىف رهاظا فلا هفعض عموهوه-هلعهرمت عقوولو 4: هاذ عوقو نع
 ءأم ةنلار اس ممالا وأ ةمالا ةسسنل أنهم فاض ةصاخمدهنا مام تماعدقو مهبل ماني نأ نع هظفح

 تيد ططد :لل هناك ىلاعت هلا هجر ةنديع نينا سنا ل قو كاذك 0 اوهالصلا مهيلع

 نمدوضو رمغ نم لمينا دعب اللا نا قلن هدر لع لوا ,واقمان:الوا :ذيعأمأ زنعأم نالارع 3ك

 ىدرولا نيا لاقاذلوةيعفاشأ اصعب بهذه يل اوىاطاةمهعبتو لبو هيلعملاعت دال ا

 ةيدرولاة حمل |ىفىلاعت هللا هجر

 هماقنودزيعلارهمانم ك هيهللا4 هرك اامضصعدو

 ريغ 02 رم _غهنا ثدداحالا ن نم حصاميف هلوقوأ ن ايغس لثم ةلقغب مك 21نان هولاناملهح واللوتأ

 | تغالوتةقلو أ حال_صلاىلعل وقونمؤمللا لجو قث الريغ هل هيلع لو قتل اد. حرصن لهنا عم عر

 نمعم سا ملقا: :ةوضوك مالصل نوضوس اوناكم#بهنا مص ةفااسلاع ءايدنالا نا مسول هنا ءالؤه دارأ

 قزلطالا عانت ص اون وتلا < السلا تفانعرش ضتاونب ضةاني مهءوضونادحا

 هيفناميفهتلناممو حس ءصلا نمعضوارعأ اذهورخآرعامهبوملق مون مدعوإ

 ةهد-ةارىل- مللاهدرب ىف هن وع 57 الا كيدمعو

 :دحاسسجاولاب اردعت ناو 3 تد_>/تهش.نافحالا اه 15 كو

 ىل_علدام ه.ةوهثاك ذوهساوح كلا ردأءدشو مسؤوهيلع ىاعق هللا لصمل عقوق «(لصف)#«|
 لاو 0 !االمامتلا ىعمدوةعلاكردص هءاغلاو واولا م هنر وع ذولا ( هل_ةعروفواماو) هم. دف ةوق لاك

 اوما نءزيمتيلن اسنالا فشلا ا هعدوأ 5 هر رشوتوت يقل ا رفو عج هنا لمعي

 قوذيلقدلارومالاو مولعلا كاردالهيدعتس باقل ففذ- هير وهنا لمدقو ةيرظنلارومالا كاردا

 هعنل لاقعل اهنمو عذملا ىعع ل قعلاز مهق | ةدسا اوهليدقتل ة>احال مالك وفالخ ل _-عوهشقيع>

 كد اعلا فرظت اذإو ولالا عناسنالا

 قاذملامرم_صلاوانري_صو د فاثوىألق- ءلاواماةعدق

 لقعلا ل يتازاةءالقعا |ةطااختوتب رجالا نءةبسشكمرومايدبزتو فعضلاو ةدشلا,تواغفتت ةوةلاهذهو

 هاكودماع م ص هلهعر وكويدأ رملا نات تماءدقو سس نكمل ةعوىزب رغلقع نالقع

 هددع ةرداصلاهراث اراض عايةرمك لاي قلاش صو ىلا جت هنباهجر قدا نا لاحت ىخ ةبرمترل

 روث ةولاو مزالو مان هنا ىدعاروفوهسفنب ئثلارفووارقوئُلاترقوو ماا اش ”ااروفوملاحادعلا ىفلاق

 قمنالهةنطفوهك اردأة-ع رسداؤعلاةدحوملاوةمجعملا لاذلا متعب ءاكذلا ( هبل اكذو) عج هنارك ذيل

 رعاشلا لاقو نهذلادقوتمىك ذلالاقن اذلو دقوتل انا عتشالا لسلا
 هؤاكذه_ةرحال بق © ادنلاء ءامل هول

 انهتللارسسفولف هصلاخوهملق يش لك باول قعلا ىنعمبةيدحتلاةدحوملادبدشنو مالا مذ تللاو

 همالك ىئراركتالواننم' ىلةعلاو بالا نيب رئالوالا ىلعواسباراصاذاس لي تالا ةياضا أ زاجلقلاب

 0 الاممءزهورصبلاو عمسأ اومشااوقوذلاوسللا ىهوترهاظلا سف (هساوحةوقو)م هونك
 اوحرص امرك ن كمن اوانريغىفالو انيفال هرم ىلءرثعتلانالابيفرمص لا نأالا ناو يح الو نا هالل اهتوبُ

 1 فقو نمهقر هداك صدب صيح ىقفاسملا عش سمع هواها ٠ ىف مهت| ىلعع رشلالهأابتش. ملف امدلا
 لاقنآ رقلاءاجدبو عصقالا ف رعالاو هىفا كار ىعع سح نمهك ردملا ىنءعةسأ 2 مهمالك

 نماملابعوت ظفاحتاومهولاوةيركشلاةوقلاولارخأو ةلرتستملا سل ةطابلا 0

 سوه غاك هروهطهدش هلعج ةراعتس اوهورفكلا مهتم ىسعنس>أاملفهانساباو >املفىلاعتهللا |

 ا 1 010 وتطلب 0 تقم 21001 ها 0 الا 7 نانو تنال ان 033 عقلا 15: ل70 0017207« هلو تهت هتساص تحف تدم تحس سس كتم
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 لاذلا دعب (هببلع اك ذو)

 هدحىأ اد ودم ةمحعملا

 هك رد ةع رسوهمج)

 ندا
 ماسلا لقعلاب شضتخداف 1

 بلنم ميوقلامهقلاو
 هنموهرسوهصلاخْئشلا

 كالذؤف ناىلاعت هلوق

 بابلالا ىلوال ةرهسسعل

 را
 نم ة_ساح مجنيسلا

 ىو سحأ ىنعع نسل
 جوس نمهملعرابسأ

 مشو فودو رمصدو

 ندسبلاع مجرمي ساو



 (هلئامشنسحو) كلذوحنودوترو ىثمودو»قومايقن م هنانكسو ىأ ( هناكرحلادمعاو) هنأيبوهريبعت نسحىأ (هلالةحاصفو)

 رمسكد (هنإ رمالك) هةلخ وهقلخ نمىأ

 حح ( ىلةعأن اك هنا) كلش
 ًالفئاذاش مضلاناالاةيرمؤكنالفىلاعت ءاوق ىفامهبئرفاكمضتومملا

 م ل ل _7الس 2
 مالكلا تايم ور وذو ىلع فطعلا, عوف هل قاموا ذه (هنأسل ةحاصتو) ه.حدمشامم ساو ةوقو لاذلا( مهاكذأو سانلا

 مهدحأ ىأةمجعملا

 نمو)اعقن مهميطأو عبط
 ركفت ىأ (للسمات
 رابتعابهرظن ىأ(هريبدت)
 نطاويرومأ)هتبقاع
 ىأ(مهرهاوظو قاخا
 نس>ىلاام,.ةهق رصف

 ةماعلا وزال اه
 تداستنم(ةص اا و

 اتما ةسايضيعرلا
 اهنارهاظلاواهتءهنو

 تلدبأو ني-لارسكي
 اهلبقام ةكرحءايواولا

 نماهتافمايصلاو مايقلاك
 قام ىل_عسوسل | هدام
 ىلا لاوو س ءوسمأتلا
 هنارهاظلاونمسا| مسكي

 ةماقتسالا جن ىلعةيراح ءئاضعاو هدب ىفةرهاظل ا هتاكرح أ ( هناكرح ا د: عاو) اهب رةةحاصلا ىلع
 لاقاذلو هترضح ىفامادوهىذلا هرةبقا مو عوضا ع وسلا نمهملق فا ناونءابناؤبدالاو
 ه>راوج تعشخا ذ_هساق عدول هتالص ىف هتيحاب ثء:الجر ىآرا-ل ل كوهيلع ىلاعت هللا ىلص
 ميلارسكب (ةيمالف)ةد ومحملا تافصلاو قالخالاو عبطلاوهورسكل ابلامش عج( هلئامش نسحو)
 تغارلا لادو ةجاحمالولاد_جالوأ ةهمشالوك شال ىأ ةيتحت هانم بيلي هل هملاءارلا نوكسو مضتدقو
 ةارامملاو ءارتمالاوهئا ل نمةدرعىف نك-:الف ىلاعت هللا لاك ثلا نم صخأ ىهورعالا فددرتلا ةيرملا
 تحسماذاةقانلا تدرع نمهل_صأوا رهاظءارمالام_ميفراسالفىلاعت هللا لاو ةيرم هيفا. ةجاحملا
 القعمهدشأو مهاوقأىأ (مهاك ذأو سانلا لةعأن اك وهيلعىلاهتهّنلا ىصهنا) بلحالاهعرمض
 ىف (لماثنمو) لاتفةريصبلاولعلا لهالمولعموهام هنبوكلذ عذو وءاكذوةنطفمهرثكأو
 ”يثىفرظنلا قد نمنالطاجرلاوهو ىل'الا نمذوخام هناك فانيدت مه يفترظن تلمأت حا>صلا
 فوقولاىأ(م_هرهاوظو ىلا نطاوبرومأ هريب دن هبمك فاشكناوهلوصحءاحر هيفرك.ةلا لعأ
 ىف ركفتاريبدتلا نعمل صأو اهتم ن سحالل مهد ربو اهحاصن ىت>اهتايفخو مهاوحأر هاوظ ىلع
 ثثعب وهيا ءىلاعت هللا لص هنالرعي دلوع مرومأو لمان لوعقمربب ديو اهرايداورومال اتقاوع

 كلذتفر عم لع ض قو: يوهو م_هرهاظو مهنطابحال صاب نوكي اما ذهودابعللا,داهو هتلاىلاايءاد
 اذامه_سوس سانلا ساسر دصم ةسايسأ اوهرمبدت ىلع فوطءمبوص:ه(ةصاخل او ةماعلا ةسايسو)

 نامعنلا تنب ةقرحتلاوابيقفرمهنو مهر وماربد
 فصتقنةقوسمه.5نحناذا  انرمأمالاوسانلا سوسن انببق

 ماوعةماعلاو هيدتعيالن م مالك ن مذ_خأدقو هل صأال طاغ ب هسبر عمهنا مورلاةمالع لوو دارملا مث مدقةلزوأ لق مس اسال ل ولك رد رت ل ضأال ظاغ ىف هسئرعمدنا مورلاةمالعلوقوأ | ٠
 ملعتملاو ملاعلاةصاخلاب

 َ مهادع نمةماعلا و

 ملاع ناثثا سانثلادرو

 ءمه ىقابلاو معتم
 هلبا ايعبال عاببا عامر

 هللا مم رك -عنع وم(

 نعل ةسلةوههحو

 عاعر مهلا ةفةماعلا
 اوُديضت دل ىتءان لك عابتأ
000 
 سانلا عجأو قو نكر
 مهنا ىلعمهتيمس ىف
 اذان يذلا م هوءافوغ

 تيم.فاضعبهضعب سكر هنالدا ر4 اءاغنمذوخامءاغوغلاو ىبتناا ورعب لاوق رفتاذاواويلغاوعممج ا
 ةعفنمالو:دئافريغ نماضعب مو ضغب عبي ىأ ب اكسترالا ىف اههنب لصا| ل اهب.شلا لجالهمسأب ةماعلا

 حن نوقرغيال لهاج لكل عاشا هنمكسماعلا فصوق مالك ظحالاو ىدوعسللو مهفالخ
 ديعتمل نيفلتخم سعللاوو هللا ىلا نيةوثّدم فدرراضوأ نددث ال ني_عرهم مهارتق لطابو

 نوعبتيفمملقءني بولص مدنعءنيفقاو بورضملو>نيعمت< باذك صاودنءنيفةاو قرختم
 ريخل ا ىلعتلالدلابةصاخماةسايسو اوعفناوقرقتاذاو اورضاوعمتجا اذا نوعدب رب القمه حاصنو
 انازنأانا ىلاعت هلوق نع ىتعلالثسو « رهلا و برضلاو * رهقلاورحزلا,ةماعلاة سايسو ةحيصخلاو
 ديد نيب وُكلذ نيب ةبسانمىأديد_ثسارهيفديدحلا انلرنأو ىلاعت هلوقورونو ىده ابمفةاروتلا
 هدابعنيبهيهاونوهرهاوأءارحالهل سر لسر أك املا كلام ناب ب اجاف نونلاو بضلا نيب باك الا و هامو
 اوعةلهحوةعطقل |ةلدالا نمهن وحام هو ةيحلالا بنكلاب مهد اش راو# ريصي ١ ووذءالقعنامقامه و
 ؛ ىأو ةصاخلاو ةماعلا ىطباضب مهانا رأى ءملاراصف نانسلاو فيسلابباهرالاو رهقلاب مهريخسو
 , عيدنوهلئامش بيجععم) ءاقحلاةرظنلا ب سحايب ةيسانملا مدع ىآرت نا وهذه نم متأةبسانم
 تبيجعلاو اهوحنو هناوزغى هلاك تصخ مئربسلا ةميهاهنا مدةن دقو ريمضلل فاض هذ "ريس عج( هريس
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 ةس برغل ريس ىأ» ريس عوج مف مسك )6 راش م21 كد و)ةميجعلاهقالخا ىأ (هلثأ ٠ ثسيجععم)ئثلالنورب ذك د



 ةدايزىأ(هضافأأ ع)الضفلضفي هل ةعدحأل نيل ىنعملاف ىنءمواظُل تامثاو نت نيباطسوتم عتب فوذحم لعل ردصم (الضف)
 ميو  (هررقو)ايلعواداقتعاىأ(لعلا نم )اشف أو هعاذاوهنمب ومادنأ اع

 عمدو#< نالف لوقت اكاعب ديابيجع هنوك بدسهلبقاملاذه مامضن | نا ىلع ةلالدلل ععىت اا مهفطع, لو
 ةصاخلا ةماعلا هتسايس عم لوهيلعىلاعتهللا ىلصدنا ىنعي برغأ ةلاحلا هذه دوجبتانال هرقف

 ريجتلا عمالا ىمظعلاةايسلا قفتتاملقوةريسلا نسح فاتك الا ئاموم قالخالا بذهم ةماعلاو
 لاقمت ملسوهيلعىلاعتهّللا ىلص هتنطفو هل ةءةوق ل يلدا ذه ةلولملا نمهارناكبجحتلاو مظعتلاو
 نممهندياعئاثهلعج و شانلا هملع ىذلا لعلا ةرثكي رك ذامىلعدازوىأ(ملعلا نمهضافا اسمع الضف])
 سانالهررقامىأ(عرمشلا نمهررةو) نيرخ”الاو نيلوالا مولع ىأ ملل |نمهلوقو هعاذا ثيدكلا ضافأ

 نعب هيد_عنوال_دقىلعمالك-أ اوهمعب رشر ومال هنايبو هلق نمعئارشب هلق رءاةيعرشلار ومالا نم

 رماهيقتعاش مث ءالا ضف نماهلصأ ةضافال اوهنم ضعب قابو فاشك- لاو حا فما حورمش ىف لصفم

 مو هيلع ىلاعت هيا ىلص هنال -هتري-غنم كلذ لعق ىأ هدعدامو ضافاب ىا عمم( سعت نود

 هم (تمدقتةسرامالو) هنههماعت نكعين مة نكيلو هتداجلهأريغن راق لو هدلب ريغ نكس

 دابتجاب هسقن نمه ١ ىدح هلواحت لو ءربغ نم لعتي ل ىأ هلعفىلءدايشعالابةأوأرمو ةحلاعمةسرامملاو

 هياء ىلاعت هللا ىل_صمنال_تكللا نمئثىفرظني ل ىأ (هنم تكلا ةعلااطمالو) هلةعب هجارخدسا ىف

 ةماقتساوهتنطفو ىل_بوه.لعىلاعت هللا ىلص هئاكذةدش ىلءلولدأ ذهونييمأ م ودنيايمأ لك سو
 بوةثو)هل_ةعةدايز ىف ىأ(هل-ةعناحجرىف) سنرب لوك ثيل ىأ (رتعل) لاقا داق هبرطفو همءوبط

 رك ذامل«7 سو هيل ىلاعتهللا لصوهتلةناف اهرظن ةرظن لوأ ىف ثيل ورتو ل ىأ (هتبمدلوال)
 نم يرام ىفهؤارحاوهم_هقوهطبضو لالا نمىحولا ات تاق ضه<ءريكسوهوهيلع لزم ا جولا نم
 اقنورالودردق هاد 1 «ماعامربرق:دارأاذا مولعلا سردوأرقماءنم كورك ذام ىلع لدي هنم فلكن ريغ

 هتاقامريغرخ آر مأ ك ذاعدارلالوقنن الو سانل |نيب كلا نال ءاضقل |ىلواذاها يقعلا صعب و

 ىقهلانوذام ناك ملسوهيلع ىلا هللا ىل_د هناقهربب دن نسحو هيارباهرثكا أ ىتا|ةيفرعلا رومالا نم

 دعيرتاولاوهرصع ىف ةدهاشملاب(هققحتل)انرك ذامههنايب و (هريرقتىلا جاتالا#اذهو) دامتجالا |
 ىلالماث نمو هاوقنا انها رمشلا ضعي لوقن ا تفرعهانررقاسعو لقاعو ممم كشر ال كيفك
 لوالهمهف روقثولاةفكلذرعشتسادقوتايويدبلابق>اما ذه لامزلعلا رالهعةوم ةاوريغمرخآ

 رسك و نوذلا عفو ملا مدد (هبنم نب ب هول اقو) ريدستلا مدع ن هيلا مري لي وطن دهف هجين

 ةانثم مترو لكم ل قو ه> ودق مهل مهم نيس جوس نب همنمنب تهووهولعاغل أمس ةنريوددسللا ءابلا

 ىرامذلاهللاةيوهللادبعونأ هو ةينكوهبنمنب مامهوخأ ىنامرلا ىرابنالا مجم هكا اسهم

 تبتكللاباحصأ هل جرخأو ةنسنينامثنياوهوةئاموةرمعهمس ليقوهرمش ع خب رآةنس وتو هندامعو
 تبت يس للللسلللاللللللللل ل 2 سس لس
 ( لافش 12)
 ااثك نيعبسو نينث هللا بتك نم تأ رق ةبدتق نبا فراعم ىو ةلزثلا هلل هوهنتم نير مو هبنم نب مامه مهن

 الناين(عرشل !نم)هررسوه«تنثأىأ
 هلككلذوهر رقو هضافأ
 هل ىأ (قبسملعت نود)
 هس راما 9 ءرهسغ نم

 (تمدقت م ,زالم ىأ

 كلذ نمئشسل هنفىأ

 هنمسةك.الهعل اطمالو)

 وهوعارتمالا نم (رثممل

 كشول ىأطرشلاباوج
 بو#:وهلةءناج>رف)
 ىفىأ ةثلثملامضد(همهف

 (ةهيديلوال) هكردةعرس
 نودي ةل-هولوأ35 ىأ

 هناكف ةل-همو ركفت
 هموهفةوقب علا سقثي
 مالظلا مجنلا سقما ا

 ىأ(اذهو) هئوضةوقب

 ىلا حاتحالا) ركذام
 هريرحت وهزك ذىأ(هر رق

 ةخ_.فىفو(هقيقحتل)
 هققحتر وهظل ىأهةقحتا

 القنوالقع 0 رم ّت ومب 0

 (هبتمنيسهو لاقو)
 هديتك وذا كلذ

 ىسباتوهو ةروسكمملا
 نر وهلا نملياج

 ةيصاملاّدكل |ةف رعك

 ساسعنيانسع ىور
 ىصرةءاععا | نموريغو

 ىورومهنع ىلاسعت هللا
 فوعو رانيدنءاهنع
 اوقفتاونورخآو ىنارعالا

 مهنا لاقي و هقين ونىلع
 ةوخأ هلومونلا ىلاوعدتاهنالداسو ىرأن نم ىلا بحأ اناطث ىتدب ف ىرأ ن اللوقي ناكوة:نيثالل نمد لو

 بيتك نم يأ (اباتك نيعبسودحأ, ىفتأرق) نملا ىلا ىرسك مهبشعب نيذلا سر فلا ءانبا نمم



 لةعلا نماشانا ريبدتىأ(انأرمهلضفأوالقع) ىلا ىأ(سانلا حجرا ملسوهيلعىلاعهللا لص ىننلانااهعيج ف تدج وف)

 هناو رو ةنسع لاح نمهآراموهوب اعلا ىأر ىأرلا ليقو ءرخآو هلوأوهرسدو 40 رعالاءدبقرظني ىذلا لماكلا

 ل 0 2000 ل ا ا( اهعيج و تدخ وفى
 يع حج را مل-سوهيلعىلاعت هللا ا ىنلانااهعيجؤت دو ا 0 | 00 عيج 1 : لاح نان |

 دقو م-هئاراواعيجم-فطوةعنمدش ادا رااو سانلالوةعنمد.زاهلةعن اع (انأرمهلضف أو القع كالا سانلا

 هنأ بهو نءةدتق نبال فراءملابات5ىفىناجتلالاقاهؤ رقي وةئدقلاب تكلا ف رعبناكهنامدق: || 100

 | ىل-صهللالوسر نادج ونوكي نا نك رقاباتك نيعبسو نين" | ىلاعتو هناحبس هللا هتك نمتأر قلاق 0 0

 نمبهو هلاةىذلاو ص ةنو:دايزب لت هنعتاداورلا نوكتنأن كمي ونيعب_سلاو ىاسثلا باتكلا ||( ةمحك الا لسوهيلعىلاعت
 ىذلاىمالا ىنلاىلاعت هوقهد_ضعي ةمدقتملاب تكلا ىف.رك ذب هّونمإسو هياء ىلاعت هللا ىل_صدنا || «فماعيج موطعيل ىأ
 (اهعيجفتدجوفإ اضيأب هو نء(ىرخأةياورىفو)لوخنالاو:ار وتلا ىفمهدنعابوةكمهنوددك || هل-ةعيىلاهتي_ناثيش

 |ةالصلامميلع لس ءرلاوءايدنالا ىتح(سانلاع_يجطعي لىلاعتهّللان الاه رقىتلابتكلا عيجىفىأ || نمل مر)ةبحةبسنكالا

 ىعملصأ(ل_سوهيلعلاعتهللاىف_صولةعبنتج فل قعلا نماهئاضقناىلاايندلاهدب نم)مالسلاو || ىأ(اسيندلا لامر نيس
 ىقهلوقولام-كاونيميلاككلذلحراوهلا رئاسة راعتساك اهيلت ىلا ةيحانالريعتسا ثةحراحلابنحلا || وهوأهلامر ىلا ةمسنلاب
 هلحق هللا بنج ىىلاعن هلوق,دارملاق بغارلا مامالا هلاقاك اغا هد--ىذلاهدحوهرمأ ىف ىأهتلا بنج لوةعملاهيه_ثباب نم

 هيلعىلاعتهللاىل_ص هلةعنا ى-ءب(انئدلا لامر نمللمرةمحكالا) هلىلاع:هنباداطعا ىذلا هرادقمو || هنارهاظلاو سوسحم ا
 م-فطوقعنالليثمتلا قيرط ىلعاذ_هو اه هةمحك سانلا عج ل ةعوامن دلا لامر عيمجك ملسوأأ ىقانأر مهلضفأ ناك

 راقنمىفءامالثءمال_لاوةالصلاام ماع مو رضاملا برضاك سو هيلعىل اعتّللا ىلص هل ةعب سا نال ىئاذكوةينيدلار ومالا

 سانلا لضفأ هنوك ىلعدر واد ةودادعام ءوىلاعت هللا ءهرهبشةهرداسلةمسملاررحملاءام نمر وغصع راشعايةدويندلالامعالا

 رديةصقىاكهريغىأرملا هنأر ن عهعوجرو ثيدحلا ىفةمباشلا عئاقولا نمريثك فهل اًكامدرو هناابأر همزة لاحوأةد رثكالا

 لاقفردب هايم نمءام فدان _.بوهيلعىلاعت هلا لصون !لرن ثيحرذنملا نيب اما ىأرل هءوجرو هديق نبال ةمضقلاب

 ىأرلاوه لبل اقف برح ةديكمو ىأر وهوأ_:ءرخاننالو مدقتنالف هللا هكلزنأ ل رنما ذه[ باسلا ه] 7 ىراخبلا 0

 هءار وامر وفن مهل رم: ردي هايم ن مءامىندأ ان ىتح ريسن نا ىأرلا لب لزنماذه نسل لاقفةديك.ىلاو لس وهيلعىل اع هنا ىلص

 مسوءياعىلاعن هللا لص عجرو ىأرلابترشا لاق نوب رشيالو برشنو لئاقن مثءئامتواضوح هيلع ىندنو
 : ١ : نورة دملا ل هأىأ
 لي وطال ةجاحالا#ىتايسامدوحنو لخنلاريبات ةصقىئاذكو ءادغلاور لب ىراسأةصقىئاذكو هلاقأ 0 0 0

هتجاو عرشلا نبسنمداضمأ اع صوص هاوسام ىلع هنأر ناحجر ناب ىفا>ّلا باحأو انهدرك لهدا اولاقتهنعمهلاسفاهمضو
 هنادا

 ملثم رشانا اا لاوذارمباثلا ةصق ىف هبحرص (كهريغلاين دلا ءآرآق هع وج ريفا تالف نيدلار ومأف
 اميفصناذهو بيصأو ئطخا رش بانا أف ىنأر نم ئشب ى.:رعأاذاوهءاو ذقن كني د نم ْىَدد مثمااذاق

 ىولار اظتناهمق جوالاوفادمعتمناك سو هيلعىلاعت هللا لص هنال اوصالا لد أر اة #نادرو ركذ "ا ف
 1 001 10 101 0 8 اعلاكلذدسففدوك سك
 كلامسهذدماذهوةهو.:دلاوةيعرشلارومالا ىفاتاظمدابتحالا هلليقوراظانالا تقودءيدابتحالاب مث لا "لذا 1

 ىزارلا بهدقءدابتجا ىف هراطخزاوج ف فلتخاو هريغو ف سوي ىلأنعلوةنملاوهو فاشل اودجأو 7 1 0 0

 لاكولسو هيلعىلاعتهللا ىلص هل ةعةوقو ةيرعشدلا ىضتةعهنم عنامالال_ةعاط#ازاوج و هّتمدصعل 0
 اهريغ ىف هناجانمو هتالص ىف هو هسزاجذاو ةيرشدلا ةعيبطلا مزاول نم هنالةيفانيالهىأردادسو كا لحل 6-3 مى 2 1

 ىعفذئنيحو لوصالاءاماعد_:عراتْملا فال باوصةينيدلاهرومأ عيج نا ىفاجتلا لوقف ىلوالاب 0 خئافاو
 ضراعمري_ةنمهسفنو لول هنأ, ناانايحا طخ ازاوج عمادابةجاوارأر ساسنلا ل-ضغأ هوك 0 مدعو
 هنأ رنادح .ٍر ماضي أه سفن و ىلخاذاهدابتحاوو ريغىأ رنهءلضفأن اكذب مشد ١ عابطل اهيضخقي اي ١ امد وّىط+ارشانأ

 مدعي ىلاعن هلوتهيلاراشأ اي ايفو أاءاجايحو

 ةينالاىلا ىو ك.اشم شبان

 مملعل لاف لءفنانك

 اري ناكلاولعمت لول



 مالا

 اييلعرب رقحل د25 تاوص اوك لبو هال اعيد لسووار و ىلوالا فااخاذا 4. لعرب رقتلا م دعب

 هيعوحر قاش العار" الا لضفأ هيأر نوك نا لصاحلاو سدص مده لك لوي نملوةلعالاال هلءقو
 ىلاعت هلا اهجر (دهالاقو) مهفافىأرلا ئداببالرا رقلاهيلع قوام ةريعل |ناف هلهيرواشم وهريْعَ

 ىلاع# 'هللا ىل_ص هللا لوسر ناك )ظفابالسرم قوما اور: :لانياه:عداورامينهنجرت ىلع مااك كامدق

 هيلع تعق هو ىذألا لصالا ىفناهربلا لاه( هيدي نيب نمىرباه هفاخ ن هئرت الملا عنا ع

 اهرمث ةرالا نعهرهسغىفو هءدينيب ن هاَذك وذ وكف رظاا ىلع بوّصنم ها دهفلةوهلو صوم 0

 ىلا عم هبا ىلص لاق ظلم ن ناكل لاخلا ىضرةربرهىلأن عر بو ىراخبلا اور تي دحلا | ذهو

 ىرهظءارونم 0 ارالىلاو همعوشذالو ؟عوكر ىلع قام هلئاوث اوه ىتلمق نورث له مل_سوده ّء

 ىهله ة هنو 0 هم قاوفاة+او ى فتم ىنءملاو تاب اك ف التاهلظفل فوامهريغو دج وكلام اورو

 اهمدار نام ١! ىق عامصلا نيالا كة .ءلقةيملعمأةيةيقحةدوؤرى مل هوالم [مالصلا لادن ةصّتخع

 كلذمهليوأ مهلعف ةيقيك ملسوهيلعىلاعتهّللاىلص هيلا ىونناب ميلطار 58 وظفحلاو سهم ا
 فلكت وهو هلامشو هنن نع نمدارلا ليقوىرهظءأردنم هآوقب هل همقت 21 ىنعمالذةنيحهنالر ظندنتو

 ىلا عت هللا لص هلةداعلا قرخ د رط ىلعم صاخخ ب ة>راصنالا ناوهرهااظ ىلءلو هنا بأوصلاو
 اورحةدلمعشب ورب ن وكي نازو < رك ذام ىلع هنا مةومنل اتامالع ىف ىراخملاه_جرخأ اذاو ل سوهلع

 صوص#اوضعلاالو ةلياعل اهو رلاؤ طرتشد الهمال لعقد اقام ىربأك هفلخ نم اببىرب ناك: ةمداععلل

 ةبورلااناناذاوالقعاهمد- عجمي ةرلازو 2+ داعرومأ ءذهو ىلاعت هللا ب ورق هورزتاكةنسل الهأدت ع

 همااسو3و ةينقلاسحابصإ قذحلا ىد.هازلالاقو ىلا نم ما ارأ قا نمىرا ىف ءؤةيملع

 امهمدحال 0 رص طا 0 د عملا نم ,نانمع هناك را طابا

 ىلا عت هللا لص هّدامق اطئالح ىف عسبطن:مهروص تناك لبق 5و ىأرلا لاةءالهادمْزا ارهاظلاوهرمغالو بو:

 اناشلءج مس وهم ءاعىلا |عت هللا ىلص هنادرواما ذه ىفا ند الوم اعفادهاشتت رملا ىف عيطنت اك مسوهيلع

 5 ىف هاوقالو حصنا 5 هىراذحءاروام -ءأالفا هلوفالوهارنالثلهفاخ سدقل ادع هونمأن دح

 اى ناكولةهتالوسرامانأ هنعمل ىذرركبو ألات فصلا نود عكر ىذلا ب 1 الاثيدحلا

 تاييغمابل_سوعيل ءىلاهتهّللا ىلص هما ءوتمداراا قاوم راقت لوالا نالل اولا ات ف ف

 ىقاك هال صلان صوص هنا لقت :منا اذهولث أحربعن رم ورلاىق اش الر ادحلا ءاروامةي ور مدعن أ عم

 نال مةتناك ةيضقلا هذه نابهنعىلاعت هللا ىذر ركب ىلأ ث ي دح نعربلا دعنا باجأو عانتمالا

 ارأىفا هلوةىب عمىل-قواست ادد ارت سو هيا عىلاعت هللا ىلص هنو ثناف هل ضل هذهب ىلاعت هللا هلضف
 انا.حأ هرظن لمع_سالدقناسنالا نا ككلذدصق مو هياعىلاعتهللا ىلص نكيىلو كلذتدصقن ا
 فوُعصهفلخ ناك هنا ريغ ىضتراو مهضعب هاضتراوهركذام هلرك ذيل هرنرقتدارأو أ هذيع ل علو ءآرهناوأ
 وهوةهبوجالا ن نمووقاك_ الة اعالفلوالا فصلا ىفهفاخ نكي لهنالهتو ورمل .اءدرتالو وريث

 كك 1و 37 0 اوف) نيرمسفملا ص عب وأءا ملعلارسق ىأ ل ءاعلل» انمااب (رمسقهنو) نحمل

 هدو ناسخ ماوهو نول عفيام مل_ءتومهارتا كعاخ نيلصملا و ا دا

 ةعيص» ( طوملاقو) ثدداحالا صعب ىقهن رم هئاادرو م :ةالصاانهصا صتخال سوفا هومنلا

 ةدعب د مشل ةدهمملاماكحالا ثيداحأ نمهسيف ا1هنىمسز ومهما ةلم-هملاءاطلادل_كثملا لوع- ملا

 هاريس دق وهما ءىلا عت هللا لص 5 اوحةوق لعه.لالدت سال تثحدحلا اذهقا ديس

 | (هوحنو ىرهظءار ونمك اراليفا لبوه لعىلاعت هللا ىل_صهنع) مايك ةَقيقحهينيعب م هارب

 ماتت

 امكىأ(دهالاتو)
 : ها نياهنعماور

 ظفلبال_سرع ىبيبلاو
 هذلأ ىلدهننالوسر نأك)
 ماقاذا - هيلع ىلاعت

 ةخس: ىقو (ةالصلا ىف
 وهرهظالاو ةالصلاىلا
 نم ىرب) لماتةلوالا

 نيبن-م ىرباكهفلخ
 ةراج ام-هيك نم (هندي
 نوك-: نازو-<و
 در وأم اذكو ةلوصوم

 6 و)قاي_ءاماهاثم

 ىريهنا نهركذاعو ىأ
 ىأأ رمل ] ه- ها

 ىلاعت هلوق) دهام
 (نيدجاسلا ىف كبلقتو

 لع اقطع بصذلاب

 هلو قلوعفملارع ا

 لكوو لانش

 ىذلا م>رلازيزعل اىلع

 ىعملاو موقت نيح كارب

 ىف كلرمضي ددرت ىربو
 نئاصملا نم كءارونم

 نم مهلاوحأ حفصتل

 نيلفاغلاو نع اماكلاا

 مام الل (اطمولا ىفد)
 ةرره ىلأن علام

 هنعاهنع ىلاعت هللا ىذر
 (مالسأ او ةالصا اهياع

 هذه تاق نورتأهردصو
 معوكر ىلع ىذكال هللاوف
 مارال كا) م

 (هوكو ىرهظءارونم
 اطوملاثيد_حوكىأ

 وعملات سحب



 امروىدع, نم ارالفاهللاوفدوجسلاو عوكرلااوميقااعوذرب سن عهايورام وهو(نيديععلا ىث)هنعىلاعت هللا ىذر(سنآنع)
 ةشئاعىأ(تلاق) ىعهواظما نيحيحصلا ىفام ل ثم ىأ( هل ماه عىلاعت هللا ىذر ةشئاع ن عو) متدجسو تعكر اذا ىرهظ دعب نملاق

 ةمعا ىأ(ه-ةحىناهاراهللاهداز)ةايضفةدايزةمي ركل ةلصخل او ةمدانعل ةزجءملاو ذ هىأ ى مسام ىلع( ةدايزإ) اهنعىلاعتهللا ىذر
 ةدس: ىفوام ويف ةنيعتمدلو صوم لان( ىددنمد نمىلارظنأ 5 ىتارو نم رظنالفا)؟ ا<اوقازرلادعل ىأ(تانأو راض عب قو هنومأ

 رصبأ[ك ىافةنمرضالىفا) ملس1ىرخأ ةياور فو ىأ(ىرخا ىفو) ناز ئءاجن مق نالامةحالاف ىدي نيب نمرظن اك هياورفوامملا
 وهوةمجعمءاخامشي ماللاو ملا عتفي د اخو ةرتحلاديد و فاقل ارسكو ةدحوملا حتمي مام (دلخت نيب كحو ىد.نمبنم

 ىطرقلان جرلا دبعوبأ
 دنس بحاص اظذامت|

 ليا<اريسفتلاو ريمكلا
 مز>نبأ هسقلاقىذلا
 الصأ ل ٌةمريسٌُت فنصام
 هريغو هم ىلأ نبا عمس

 داقيالا ثا دبة ناكو
 ناك مزح نيالاقاد_>أ
 نيدجأ نمةصاخ اذوب

 رامصمىف ايراحو ل شح
 ىلا لاول موىراخبلا
 هوعدلاب ادع ناكو ىبمتنا
 نآرقلا مناك هنا ليقو
 ةرشع ثالث ىف هليل لك
 موصلادرسوةسعكر

 نعء)ةوزءنيع.سرمضحو

 ناكاهتعهللا ىذرةشئاع
 هيل عىلاعن هللا ىلص ىلا

 1 ةماظلا ف ىربإ بو

 ىفو (عوضلا ىف ىرب
 روذلاف ىرباك ةناور
 هدانسستا قييبلالاو
 نماضي أهاوراكف يعض

 ىضر سابع نبا ثيدح
 ىرب ناك مهمعىلاعت هللا

 ىل_صهتيؤر و( تلاوه هاه عىلاعتهللا ىضر ةشئاع ن ءو نيح معلا ىفهنعىلا عتهللا ىذر سن أن ع
 قةخحس: ىو (ه:>ىفاهأبا ىلاعت هللامداز دايز ) هريغْن ود هيجل ادت هنئاهمرك أم سوه يل عىلاعتهتلا

 نيب نمرظن أك ارو نمرظنالا)؟ احناوقازرلاد_بعل(تاباورلا صعب ىئوز عصأ ىو الو هتجدع
 هنحدك دارماو (ىد نسب نمرصبأ 5 ىاق ن مرصبال ىفا]!_لىرخأةياور ف ىأ(ىرخأ ىو ىدن

 ةروعم هد-هّنال راقكا !ىلع هت>>ىق لدقوهقدصو لسوهيا عىل اعت هثبا ىلص هنومن ىلعتلادلا لئالدلا

 ىلاعت هللاىذر ة-ثاعلوقو هيصنزو و ةدايزهذهىأ عقرلابةدانز هلوةومداعللةةراخ هئارجعم نم

 يبادر فمضلاو دانا ةلاونالا ة بالا هذ هى نو رسفملارك أوما نمت ورتاسئالاذهابجع
 هتمثت قامسو ىنل ىنبلص نمثللاةثئادارملانانم ماما موانهامءىلاعت هللا ىذرة-كئاعنع
 تود ىلع مل_سوءيلع هللا ىل_صراد لدللا ضرفخسن 1 هنال نيدجوتلا لاوحأ حفصد ىف ةلددرت ليقو

 ىرئهانءعملمقو ةوالتلاد رك ذلا نمريبارلا تويبك اهدجوك مبةعاط ىلعاصرح نوعنصن امرظ,ل هناكضأ

 كلامداو رثيدح ضءباطوملا نعىلاعت هللا هجر فدصملاهرك ذامو موةمأاذانملصملا ةعاج فكي

 هللاوذانههىتا-5 نو رثل_هم_بوهيلع هللا ىل- صهللا لو سرلاولاوهنعىلاعتهللا ىذر رب رهىلأن ع

 ىلص ىلا خب ىلص سنا لاش: 4 لوأوىرهظءارون م ارالفاو ءوكرالو ععو ث ىلع قام

 مايقلابالو عو5 لابن وقالو ركمؤا اسال اهيألاههجورانيلعل.قأاملفموتاذإسوهيلعمتلا
 قد >و)ه>ورش ىقىفوش- مه.اعمالكل اوثي دار آىلا ناخ نمو ىتاماك ارناف فاردنالابالو

 مأللاو ءملاعتقي داود أ ةمءاباجانةروسكملا(؟) فاقلاديدد_ثوهدحوملا عت في ىب(داخم نر

 كب اءاارهازلا نفاخ !ىنايحتا ىطرقلانجرأ ادعو أ مامالاوهةلمهملادوةذك أسةمحعمامهندبءاخو

 ىف هدلومهل مريس: | ىف ف دص: لهنا مزح نيالاق ىذلا لا اريسفلاوريبكل اد: أ تحاصةَقثلا

 بع_صمانأو ىطرقلا ىئيللا ىدت نب ىدع مهتم نب ريثك سان نم عمسون ية امو ىد_>|ةنسناضمر

 ناةثامدخو.ثوبرءااوقرشل |فاطو هش نأ نياو فرك ارذنملا نب مهارباوريكب نب ىدتو ىرهزلا

 ناكو ندد ا!لهأب ارض !نمدعواد_>داقيالادبت< ناكودجأ هنباكر يثك هنعىورو نوناعو فينو

 ةارغنيع.سرضحو موصل ادرس وةعكر ةريشع الث ىفةليل لكن آرقلا محنناك هنا لاةيةوعدلا باح
 ىل_هىتلاناك)تلاقامنا (اهنعهّللاى ذرة شئاع ن ع) ىلا عت هللا هجر نيئامو نب عبسو تسةئسقوتو

 ملسو هيلع هلا ىلص هناك شالورونلا ف ىرب اك هءاورهيفو (ءوضا اىفىرباكةهاظلا فىرب سو «يلعمللا ا

 ناك نم ىليهسللةرحهلا ةضور ىفامه.فانبالو عصاالىزو لا نبالاقو ىو ةب سل لادوءوضلا ىفراهناان ىربايك ةملظلا ف ليللاب
 اضيأةملظ ىف ل- خدىرخأة اي ىف مث تكسش سني زداجر تب اصاةمل ا ىئابيلع ل خدةماس غأ و زتأا لس .وه. ا ءىلاعت هللا ىلك هنا

 ءاتيدسا ىعدت_الىهوة-هارك-لاوةزجعملا ةامسملا هلاو-أ نمةلاح .بع مسام ىلج لام ة-الابيلع ىثمأالكءئارراورظن الاف
 هانا ولقلا لاو لسمح مشى ىوونلاركذ دقوا ذهةالصلا تق وبةلاحما كل: صختو أردن !ىلعامهادحا لم>:5ةموادملاوتاقوالا

 اذهنمرثك ا سوهءاءىلاعت هللا ىلص هلةداعلاتقرختادقوهئارو نم هررص.ب ءاقةىفاكاردا سو هيل عل اعت هللا ىلص هقاخهللانأ

 ءاملعل ارو هجو لمت>نيدجأ لاقهناىتا مساك ف :صاركذود.لوقلا بجوفهرهاظد عرشل ادرو لب عرشالو ل ةعاذه نم عنمب سدلو

 هناةيرصاتلاهتلاسر ىف ىرودقلا حراشو ةيفناانبادص أن مدهازلا ةينقلا فنصمدو  نيراتذعرك ذوقي نيعلا ةيؤرَي ورلاءذه
 هحمصل قثنزو يلعةيدح:لاديدثتوفاقلا رمسكي سوماقلا ىفاكباوصلا اولا فاقلاديدشتو هلوق 9



 ضيفو

 ه-والفاذهد اخ نياك تاقثل ا ءأوردقود. عبريغهنما ذهل ثم عوقوذ ساولا ىوةةقاخملا لماك ناك |

 نءدأن دمأأت ن الاهنأ“ 5 ةمحد نبال واضنأ اهمع هللا ىضر ةثئاعن عقيمملا هجرخأ د قوهراكنال

 اكول لافتا ل عا ؛ سا معنا نءهحرخ أو ا فيعض دنس ق نالهفعض هنا لاوك ثن نبا

 ثيد_>لاعلا ف ىزولا نياركذو ىوةلان س هلو لاقمت ءوضلا قراهتلابىربإك ةمااخلا قليلا ىرب

 ىقىهذلا ثيد-لا|ذهركذوهل_صفاك هياعدماعرال نمهدنس ف ليقعلا لاقو ءحصل مل !لاووادهة ثنا

 هجر ىليهلالاقو ةعوضوماهنا لاق ثدداحأ ةلج عم ىفوكلا ةريغملا نب دم نس هللا دمعةجرتىف هنازيم
 | لحدا معىلاعت هللا ىضرةماس ماى :ةباالإإ_وهياعىلاعت هللا لص ىنلا نأ ض ورلا ف اعتل

 أورظن ألاةفاضيأةملطظ ىف لد ىرخالاة لد الان مناك هاف تكيف بنيز ىلع طوقةماط ىفاهتنبابيلع

 اس دع ,تناراهملابىرب اك للاب ىربناك هنا ثء. د4 نيهوت ثيدحلا اذهىفوابياءاطأالنا مينيز
 ةاطغءةعئانةريغصاتنب تناكامعىلا هل هللا ىد رست را هرك ذام ضقت نم دحلا يب ةضراعمالءنا

 مدسعنا ليقاسميرقأه يقام لعاذ_هواض»أرأ مملابىربالدقاهلشمو ثدما| نم مناح ىفدوكتور ازا

 تناكذد رُسلا ضارعالان ال فه رشل اهرمصي ىف لص > ريخ:ل ناكا ل ل سوهياعىلاعت هللا ىلص همي ور

 دن_سريغ نملاقيالوإةمنانكلذك كاذذا ناكفرحسلاةصقىفأك مل_سوهياعىلاعت هللا ىلص هب رثعت
 اذه(نيطايشل اوةكثالملا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل ور ىف ةح يد ةريثك ثيداحالاو) فزاخةءاورو

 ىرب هناو سو هيل عىلاعت هللا ىلصهرصب ةوق ىلع اليل د ىلا” هللا هجر ف :دكملاهرك ذا ءاوهيقةرمشالا#م

 نمىراخبلاىفام اهنمةريثك ثدداحأ قدروفةكدالملا ملسوتنيلع ىلا عن هلأ ىلص هني ورام أ هرمغما ربالام
 هللاة جر ومالا أهياع وتلاقثمالل اكيلعأ رغب ل ري>اذ_هاّمءىلاعت هللا ىذ رة يئاعا لاق هنا

 ىفأك ةري_ هك هريغاه اربالث يحلي ريجرب غةكثالا اهي ورى ثدداحالاو ىرنالمىرتّ نا هناكرب و

 مل_سوهيلعملاهتهللا لص هرصصب ةوةىللعلدلداذهىور وهلا لاحم ك امتي ٌؤروةبقع| ثيدح
 اند_دءع لاك ثئالولد :أوءدركم رهاو>اهمافةكئالاا لكش 0 ,اصوصةعاذه سلو وهريغ هأربآلام ىرب يح

 اهتفاطال ل ةدايزوأ ارميف صقتبا 4 كلذ سداو ايوسارش ا لثمتف ىل اعد هأوةل 6 2

 نال نمةقول_ءاهنافن<اكلذكوا مناع لا بلف ءارتاك ىرخأ ماضتنورانرشنتت

 امهناىلاءاك-2ا ضعي بهذاذلو ناخدلا,ةطاتغاراذلا نم ناو فاصل اهر ون نم ةك_ئالملاناالا
 قناوةكثاللالكشت ىعمافتلقناف«ح ورملا | ضغ:قو لد صتسانهسالا ناو دع او شخ
 3 .ريغت ىلع ندال# ردقالىلعي ونأى هاَقلا لاق تاقودتةلخ رمغت ىلع قوله ردقالو ةةاركع روص

 تضقثنا ناوءازحالا تب رغتو ةينبلا ضقخب نوكي ائاكلذ نال الىرخ ةروصىلا مج ءر وص ىلةن ىلءالو

 ناز زاوجرا شعاب كلذامئاوا مميعي لقن فيكفةل لان مىلل-هنلاعوقولا هءبسأ 26 اطيةينلا

 هناناتتةزروص لا ةروضت مهله: ه.ملكتو أ مهدحأ هلءقاذالاعقالا ٠ نماب ورضوت املك هللا يدا عل

 هللا ىدرةم>دةروصىف 2 ا ةلبيخةلاورب وصلا ىلءهرداف

 م-مدارادنع ركش دلاووك ةمهللءحدق ىلاعتهللانوكينأز وجواب وسارشب ميرلهرو صتوهنعىلاعت

 همم رثك ثيداعلأ ف تمتد قف نم اةيؤ رامأو هلدتاذهسدلرخ آم الاك هيقو ى. ممناحاو رآممالكلذ

 ةلاتأذلتوميلءيلاتهقل لص هعمانك لامن هنعيلا دنهل يذردوعسمب !نعمل مهاورام

 ءارحلبق نهءاح وهاذا |:ح.صأا ملك ةل مل شب انثمق ليثغ ا انا قف ب ب اعشلاو ةيدوالا فها بمحل قدا ل5

 أرك ذيل مظع لك كل لاتفدازلا هولاسو نآ ارغلامهيلعتأر ةةهعم تبهذ5 ن ا ىعادىفاتأل اقفدانل اسك |

 ناك مال داو ةالصل اهيلعأ|| ٠
 لثةمنائيعهم قدك ْس

 مصب ناكو طايل م
 بايثا||مومجئالوأ وهم

 ةحيوص ةريثك ثدداحالاو))

 ىلاعت هللا لصد ور ىف

 ةكئاللا
 لوالاامأ (نيطايثلاو (

 هريغوىراخملاةءاوركف

 هتروص يف ليرعج أر هنا
 ىلع حا تح ةثامكسدل

 ءاوسلا نيس ىسرك

 دوو ىفقالادسدقضرالاو

 ليل معاق كار
 هنا ليقاعروءارسالا

 ىناثلاامأو ىهنو مهيفرعأ
 ناىراخدلا ثد دحكق

 سوه.لع

 ىلسءتلقت ا رقع

 ب رغم لاةالصىفةحرابلا

 رانزمةلعءكثددسبو
 قم واهب فرحي
 هنوف دق هذمهزيأ ىذكماق

 ةيراسهطب رأناتدرأمث
 دحسم ا ىراوس نم
 ىنأ هود عد ترك لق

 الوةباورفو ناميلس

 ناميلس ىخأ ةو_عد

 نادلو هيب علي حبصال
 ةنب دملا



 ليقوةمعح أ ىراخبلا ف مهمساو ةشيحلا كلم نمسا لوأوهليقو ف فخ وءارل اديدشثب ورمسكتو نوذلا عدقب ( ىثاجنلا عرو)

 كتعيايدقادصماوداص هللالوسركت ادهشأ لسوهيل ع ىلاعت هللا ىلصعتلا الوسرال |سدك ة>مصوأ همك
 نيملاعأ ابرهتلتداسأو

ىا لا هءح رصاك لعاقلا ةيأين ىلع عوفرمه يلع فطعامو ىثاجنلاولوهحملا ةةيدصب عقرو
 لاق ثي>اضوفهل_عجو ىحدلا دعبأو 

 نمدوادوأ ج رخأدقو ةرجملا نم عست ةنس جر ىف تام موي ىأ( هيل عىلص ىتحا) ىشاجنلا عر ف ث.داحالا ىنعاضنأت ءاحو

 هنالص ث هدحامأو رونهريق ىلءىرب لازيالهنا ثدحتي ناك ىثاجنلا تاما هنااهنعىلاعتهّللا در ةثئاعنعناو رمنيديزب قدرط

 ىلعأوه ع وقرملان اهرهاظف هأهعفر ثيدحامأو بة ىلع ةالصلازا اوجىلءىيفاشلا لدتساه.وامهريغوناخيشل !ءاورفهيلع

 عيج وىحندلالاق هأرىتح ضرالا هاتي وط وباححلا هلع فر ليقورضأح ىلعالا ةالصلا عت ملف هيدي نمي رضحأ هنا لق ىحهشعأ

جو مدعلرب رح :باهركنأ همن موةنسالو باك هيدهش: 1ذا ةبالب 11.101 ىوعد#هعوقوانكمناكن اوركذام
 ربخ ىف هدو

 امئاو رثاقملاعةياو رو

 ىل_عىلنأةب اورىقدراولا

 نبدي واعمنا قيبلاو
 وهو هل عفر ىفزملاةيواعم
 ملسوهيا ءىلاعت هللا ىلص

 هلعىلصى> كوشي
 ,توب نا قالو ىسمتنا
 عمل < ىف ةيّضقلا هذه

 ى-لامت>الا كلذ
 هللا ىل-ص يعقب ىلعتلا

 ماقمىف لس .وه.اعىلاعت

 ءاحل وفيك لال د بالا

 هسيل |ئونامىكو رخاق

 ىقنابحنياهاوراموهو
 نارعثيدح نم هد.

 هللا ىلص هنأ نيصح نبا
 نالاقإسوهيلعىلاعت

7 
 ماقفهيلعاواصواو موقق ١

 مال_باو ةالصلا هيلع

 قون ىثاجنلا

رفرخآ ثيداحأتدروو خ,اودل ف اعرعب لكو كل ماعطو عفهيلعهّللا
 9 دا | مهل ىو هيل عهللا ىلصهي و 

 فذصا ا ماللك رهاظانرصعءالضف ضعب لاق ن احلا ماكح أ ىف ناحرملا ظفل بدك ىف ةلصغمهب مهناماو
 ىقوءايدنالا ري غمهاربالف وهيلعهلناىلص ىلا صئاصخ نمنيطايثلاوةك.ئالملا ة ور ناهلنادجر

 سمشلا نمهنإلاظي نيكلم تير بهارلا وقى ماشلا ىلا سو هيلع هللا ىلص :رغس ىف ىلا اةيشاح

 ثيح نمل قووهوك ارب هنا ىلاعت هلوقوهباو>رمصد_ةو نحلاك ةكئالملاة ب ؤرزاوج ىلع ل ديأمهبف

 هللا فصل اقامة لاحم, ورتناكولو باكل ارخآى ا, ثحميفو ىأ بلاغلا ىلع لو مهنورتال

وونل اهدروةيلصالا مهروصريغف مدآوني مهاربا_ءاوةداعلا
 عقرو) اف د::ممالةد رح ىوعدهنابى

 وهو هيزانجو ىثاجنلا تدب عقرملاعتهللا نأ ىعي (هيلعىلص يح لسو هيل عىل اعت هللا ىلص هلىثاحتلا

 هوق ىلع ل يلدا هوهتزاذج ىلع ل صو ةنيدملانمإ_بوهيلعىلاعت هلا لص ىنل اةارد لس ادالعب

 هعقررب رن ولو وجال ىنبم عقرو رحبلاوةديعبلا قالا نمامهندبامدعب عمار ث يح ىءرشل |هريصب

اردص عفر نوكينأز وو لق سوهيا عملا عمّا لد ىنلاريمض هلعافق لصوهللا
 هلوعغملاؤاضم

 ىةريثكر امخالاو ةكالملا هني ور ىف ءلوةىلعافطعرك نأ زو وةزجعموأ سباب ىأردق هوريخأ د شرم

ثاحما و رهظأوىوألوالاو كلذ نم عنامالوةريسثك قرط, ىلةن هنا ىنعم ىثاجنلا عفر فوكلذ
 كلم ى

 حتفوداصا |نوكسوةزمهلا عاقب ةمكك أ هم_ساوة-ثدحلا
 حتفب رح أن باءاهلا و يملاونيتلمهملاءاحلا

ر## نيا ىاطاغملاقو ةلههمءار وةحوت قم مجاهدعب ةدحوم|نوكسوةزمهلا
 ةمدت همسأل ءةوى

 نءىلحلاناه دريل ا هل هذاك ةمجعملاءا لاب لدقو ميلا مد_ةثبة حمص ليقوةنك | لف ةدح ونقمن.ةاههع

كم ل قو مزاح ليقو نعسأ |مذي ملس لب ةو هكا ثم ضعب
 ةدوسكمأ ههالوأ نيام وعةهص نبلوح

يطلابحنلابوصواه ةفدتو محلاوةدد_كملانوذلا عّتفب ىثاحنل اوماعدالاو
 ل فيقختل !ىر

 اعنرأ ركفهفاخلا اوفصو اب با احسسوسوسووسسسسس٠اس؟5سٌسٌالا

 اهعدنعملاهت دئاف ههرآل سام ودا اولا نا ىلارعش» ظفالا|ذهف هد. نس هتزامحت 0 ءظدال
 وظن ةمهع 0 ل 1 :نالوعطت ةمهو

 ىدحاولل لونا ابابسأ ن ءالقان ىراخبلا حرش ىف ىفالط لا حرص دقو هلفشك و أمال اوةالصا اهيلعهنمهعمسْنوكي نأ اما

اسمللا لاو هيلع ىلصوهآر ى> ىئاجننلا ريس نعل سوهيلعملاعتهّنلا لص نال ف كلا ساءعنانع
 بادآ ىفةبدتق نبارك ذىف

 عماذه كويت ةوزغ نمهفرمص :منيح هيلع ىلص ىت> !سوهيلعملاعت هلا ىلص هللا لوسرملا عقرو ىفوتهنأةءاقنلا ىف ىعالكلا وباثكلا

 هنابهيقحرصرخآ ضع, ىلعو هيلعالا سئاغىل هله: لهناة بصوص |ليلدو ه .ريغدي قحاب الق ىئادتلا هءصخ كلذ نا لاةددقدنا

 ليريجلزن ىثيللالاقيوىفزملاةِ واعم نية واعمنا سن أن عتاقيطلا دعنا وةمامأ ىنأث هدح نم ىفاربطلاءاوراك هل عذر
 لاو هي ذع ىل ه5 ضرالا كل ىوطأ نا ست أ ةئي دما, تام :زااةيواعمنيةب واعمناهللالوسراثلاقف كومتب مالسلاوةالصلا هءاع

 مالصأ اهياعلاةةعجر كام هفا 1 وعمبس عص لك ىفةكئالا | نم ناقص هقلخ وهمأ ءىلصقم 0 هل عمق :رذ ص رالاهحانعمب رضق معن

 لاح لكى لءواد عاةوائاقواّتهاذوأ .ئاح اهاراه:ءارقودحأ تاو هل قةروسهبحلاواده ةلردأم لي رع مال لاو
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 | كلمنم لكل _ الا قوهوان رثللمدتلاكروك ذ_ملَلءباغىئاجنلاو ىنك برعمهنال ى-+نياىف
 طبقلل نوعرفو كرتلا ك1 ناقانو سرغل كلمنا ىرسكو مورلا كام نم لك لرصيقك ةثدحلا

 رسكي نويطفونانويلل سويماطبوجن زالة:اغودنملا كل رو ةْعقو ىمهدورم# عمورصم كرب زعلاو

 وأ ةمجعملا ءاخناو مالا حّفب لاموأ نونوواوا بيلي ةمو مضم ةيمحت انة هوةلمهملاءاطلا نوكسو ءاغلا
 نامعنوةثافرقثإم نمد. شخأو ربربلاكل من متولاح ونديلاكلم عبود وركةيثاضللود ويمللغاش

 دنس اكله نم روكو طالخك إم نمناب رهشوةيقل رفأكلم نمهريجرحو مجعل اىلبة نمي رعلاك لم نم

 هريس قومريغو ق'ةملاىفاذك ةبونلاك امنملب اكورزنل كا «نمليسثروىولعل ا منمرغصالاو
 ةينحتلا ةانملا نوكسو فاقلا عاقب اليق ىمس أل عشرت ناذاعمت ىمتد نميل كامن منا ىاطاغم
 ابياافيضأ نان ماشل و رص ملم نمن وع رو وةغلل ١ لهأ هةقح دي دشثلااليق هلصأو 7 0 ولاكوهو

 !ءام ىثا>:ااوهاذه ةمخ أو هللا ةيطعوأ ةيط عةمدت أ ىنعمو سقوقملا وأي زعلاوهف ةيردنكسالا

 مهنأالاةبتاكموداداهمهنب و هندي ناكو ل_بوهيل عىل اعتهللاىل_ص ىننلابن مآردقملا لياج كل موهو

 قكيهنا بير قا | ىفهركذ فيعض لوق ىلعالا ةاقالملااهطرش نالةبادعلا فدع, ملا ذإوهب عمتجي لو هقاب
 هغابام هنااهتمةنسحرامخأ هاواد8 ىفلختلا قرذع هان اكن ماممس الن امالا وة د_هاملا عمةرصاعملاابيف
 الهام هلاولا 5 بارَتلا ىلع دعقو احسم سل هودجوهيلعاولخد| ملف نيمل ملا نم هل بق نك ثءب ر دب ةعقو

 هت دحت نا هياعسجو ةمعنب هدمع ىلع عن اذا ىلاعو هناح سهلا نا لين الا فدانا لاف كلملااهعأ
 قتلا مسوهيلعىلاعت هللا لص ننلا نا ىغلبامىهو ةميظءعةمعن كاوانل ث دحأ ىلاعت هللا ناو اعضاوت

 ةشئاعتوروهنب درصت ومها دعأ هللا مزهف ىديسأ ام:غعرأ هيف تنكردب هللاةيداورءؤادءأووه

 دالب لد هناىلع لدا غرأت نك هاوةور ون هريق ىلع ىرب ناك هنومد هن هنا هع ىملاعت هللا ىذر

 هيلا ليم هناكوهعاوك!ءوهانأت ل ةقةشمحلا ناوك للا تدب نمهنأ نمىفاجتلاهركذامامأو برعلا

 هل-عج هللانا مثهوءابفانْضرأ نمدجارخاوأ ل35 نمدبال هلاول اعف هيبارمهلتقيفهدعبهك-اعنااوفاك
 اماهيفو ف: الا ضورلا ىفةروك ذمّةصقلااةيقب نالدمهوت كركذام ىلع لالدالذ كا ذدعب مييلعاكام

 ىلا عت هللا ىلص ىب_:ال ىئاجنلا عفر نمل اع هللا هجر ىنصملاهرك ذام نا مثدرك ذام الخ ىلع دب
 هد_تهنااقشلا ثيداحأ عر ىفافصل | لهانمهياّثك ىف ىطوي_سلا لاو هتزانجىأر ىح وهيلع
 .«يلعىلاعت هللا ل صىنلاو هيلعىلص ى>ىفزملاةيواعمهيلا عفر هنااهيقدراولاامناو ثدحتل بتك َّق

 ىذلالوقأ « هاوطبىابو ىرتنا هنءىلاعتهّللا ىضر سنأن عى بيبلاو ىلعي وبأهجرخأ م كوبي سو
 هّللاىل_ص هناةثيثم قرط نمىريكلاهصئاصخ ىف ىور هنافهسيلا هتزانج عفروهاماج را هركنأ
 ةالصلا اونا ريما عب رأر يك و هبات أعمهيلع ىلص 9ج 1 .وتام املىثاحنل اهءاعصال ىن ىوهياعملاعت

 ىلعءانب ثندحتاىف ةجرد م عفرلا ةصقىلاعت هللا هجر فذصملاهرك ذاعاو نيد معل اىفةتباث هيلع

 بحر ىف ةرجفلا نمةءساتل اةنسلا ىف هتافو:تناكوىل ار كالا مابتو سئاغلا ىلع ةالصا |ىففالتخالا

 ىلع ىلومناك ىئاجنلاةلههمءاروةمجعم ىازوة يت ةانثمو نوضزرينابأوأرزعن نا قحسا ىنأن عو
 مالسالابىلعهللا نمنادعب كامل اديرأاللاّو ىلانهوج تيل ة شدا هتئاطو هيب أت و مدعب بل اطىنأن با
 روق صعد ىلءىرب هنا يرغ:#مريغ ىثاجنلاربقىلعرونل اةيؤروهج ولا عيحصةماقلا لي وط ناكو
 ىقىثاجنل |اةصقنا معدقذا اومهرونومه رج أ م4 مه ردنءءادهشلاوىلاعت هلوقهقدصي وءادهشلا

 دسعب عمهيفتامىذلام ويلا قف هنوع مل .و هيلع ىلاعت هللا لصور ابخالةومتلا مالعأ نم ىهو نيحيمعلا
 6 م ا



 نفح

 لهأنمناو ىلاعت هلوق لرْنفةشحلا واع نم جلع ىلع ص نيقفانملا ص ءبلاقهياعىلصاملو ةفاسملا
 ىتاشلاودجأ كافه وبشاغل | ىلءهالصل اءلاق نهدي لس ١ اودي" الا ؟ملا لزنأام .وهللان نهون ناب ادكلا

 وهو هل عدي هرم_ةىفوأ ئاغو هو ها ىعدبال ميك ه]ءاعد ثملا ىلع ةال_صل !نالفالا صعب و

 فال ةلبقلا ةهجىفناكن زوك مهضعب نءوٌك اذ عرشبالهناىلاةيكللاملاو ةيفنلا بهذو رضاح
 اهبىلصبال ضرابناك هناا ممروما.ةدقلاهذه نهسئاغلا ىلعةالصاا مدعي لاق ن «باحأو |هريدم م
 تيملا ىلعةال_هلا اهب فرعبال ضرا,تاماذاالا ب ئاغلا ىلع ىبصبالىاط!لاقاذلو كلذإ تءرمشق
 ولفةالصلاىئؤ هقعاوم وقينانيهاسملا ىلع سو ارستاماذاؤد وادوبألاقا ذدكو لرش !لهأ دالك

 ربت الوهياعةال_صلا نسقئاع .وأردعل هيلع ل صن )نافاسثاغناكنم هلل عىلكن اله اء ىلص هبا مع

 ىح>ضرالاد!تيوسءناىورامل لسوهيلعىلاه”هللا لص ىلا صو صخما ذه نااهممو ةفاسملادعبل
 هلددال صرصخشل اوهيفهعابتانيلع ناك نيدلالاعقا نم اًمدشلعقاذا هناب |ذهدردقو ىشاحتلامصنأ

 ترفونكلذك ناكولوهبقثوبوث قيم بابلا اذه حتذواو لامةحالادرجعالش باث لقنو ليلدنم
 عئرلاكلذل لهأ سو هيلع ىلاعت هللا ىبص ا :يدن نار نب | لوقرأملا لهانلا مالكدب هر و هل ةنب ىعاودلا
 روهالاء ذهل ثموانس فن دنعنم هلوقنو اي دح عرتخمالا كاك اذ نم مظعأو هام ىلع رداقهنافراضحالاو
 ىف ئاغوهقهانماسنّءلو عونمباجحتا عفرىلاع”هللا هجر ىنامركلا لاقو ىنالن الب ف الت فاعضلا
 هدب ونام ةنراحنب 2 ثيد-حىق عقودقو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىننلا عماول صنمذلا ةرادعلا ىد

 تيللاكر بصي هناب ةيقنلا باحأو ىفاريطل او هجام نبا ني ىف كا دش ىرنامو نيعد هفاخ | :ةفصق ه3 ناف
 ةيؤرلا ف عارغلا سدل هنا هياء درواذافاذاغتازئاح هنافهاربالموماملاو ءاربوشو مامالا هسيلعىلصي ىذلا
 ىقىلدهاودا,ىفّترملا نوك ىقعازتلا اءاوهرب رسالو تيملاهنو رهداصلاهحىق طرد الهناق اهمدعو

 مل مل-سوهيلعىلاعت هللا ىل_صودنععضوو عقرورب سن | مق ناذعازنأا عي مدار هنارب دقن ىلعو ىرخأ

 ةشحلاب وهو هتوعلع ملسو هيل ءىلاعنهتلاىفصىننلا نا اهدحارومأةثالئانهنالصاحلاو ايئاغنكي
 وهوهحوروأ هريرس هلع ذر نوكي ن |ىفاثلا ةيعفاشال لول دوه| ذه ىلءوةباعتل او و هةنيدملا, هياعىلصو

 نإ لاقتلا عيدك لقي 4 ءدملاطنانأعمسئاغلا ىلع:الصاض.أ اذهف باجل ل زأو هناكم

 تدئالودروهناد>أ لة, لو رض اح ىلع ةالصوهو هيلع ىله ية لو هيلعهللا ىلع ىلا ردح هتثج لم

 هيلعىلاعت هللا ىل ص هرصب ةوق ىلع لالد الا ىف:صلل ىلوالا ناكو ه]دجوالدساف لهل دمنا ةيغنحلا لوقف
 ه:ءىلاعت هللا ىضر كلام نب سن [ن عراعيتسالا ىقربل ادع نياهاور ىذلا ىنزملاةن واعهثيدحت لو

 نبةيواعمتام دار لاف ل_سوهياعىلاسعت هللا بص ىننلا ىلع زن مال ءااوهال كل اهياع له ريجنا
 الاه ك أالوةرج_ث بي لف ضرالا انك برضف من لاو هلع ىل_صتنا بحتشأ ىنزملاةيواعم
 نوعيس فص لك ىفةكئالملا نمنافصهفاخوه لع ىلصةهيلارظن ىتحدرب رسل عفر و تعضعْض:
 ىلاعت هللا نم دارا هذ_هلان ملي رع سوم ل عىلاعت هللا ىلع ىلا لاسفل ءفلأ
 اذ_هوادعاتو امتايواهاذوا اح اهاباهتئارقود>ًاهتلاوهلق هبح لاقل وزع
 ةالصصلاةيغيكنايبواذهةصدعبلوتأ « رخنالىراخبلا رشف اك حيحص ثيدح
 ةلازاورب سلا عقرو ىشاجنلاةصقن الها ضعباهضعب رسفي ثيداحالاو بئاغلا ىلع هسرف
 ةيغ:4!باوجةنيبتف ل_سوه لعىلاعتهّللا لص ىنلازيغلر سيال ةداعال قراخرمأ باجحلا
 حورشلا صعب فاك ىشاحنلا ف ماتا دةواضي أ ىلاعت هللا هجر ف نصملا نع ضارتعالا طقسو هوقو

 صخش | ءوهوأن عرفتم لكل مءا لهنوعرفك ةشيحلاك لم نم لكل سذج ملعمأ صخش معوهأ |
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 هحتسكحس



 نيحيحصلا ىفاك سدة ثدباضيأ هل عقرو ىأ عفرلابوهوةدد كمل هلادعتفوهمّتم مدزوج وللادلا مسكو مما حمي (سدقملا تسبو)

 ةكمىلا عج ماع هللاءاشامىلا هيلا هب ىرسأ هناهرابخ أ ق هود ذك نيح رقلهعصو ىت>رهاظلا (س رعاه قصو نيح)

 ةعاسؤءامسلا نمهيت اير انا ماس ىريخ لهنا قدص دقاهّللاو مهل لا ةةكلذب ركبارأ ا وريخأو سأ نمريثك ديراوةليلف

 راهنوأ ليل نمةدحاو د4 7 لك ل 1 0 71 ا 0 27 تت ل 1 ل 6: 0 1 1: 3 ال ل ع 0[ ككل ظن ا 5“ 1: 0017 حسو حسا هس حس ص

 | ىئاجنلاشي دحر (هيبنت) ليقاكهيفلقنلاراك-:الدجو الوةيملعلل لقت صخ ثلعنان عمديدقو امدعبأوهوهقد_صاق
 فانخااذإو قتلا ن عىهنهناثدد- اىقدرودقو ىئاحتلاتومىن هي عقو هناامهدحأ نارعأ
 اذافتوملاب رابخالا ىنلا ى_غمناف امهم فالخالو نحس مهنا ل ةوهوركم ىل-يةفه.ةءاهقفلا

 رمثكسشي ريخللءاعدلا نمهيقاملقاوسالا ىفءادنلارولوةنسوهف ىن.ذيالامءارطاو خارمد ريغ نملعف
 ل-لداورك ذامد_هبةيعفاشلا نا ىفاثلاووركخةياهاحلا ةداعىلعهفالخ ناك ناؤظاعتالاوةعاسلا

 ىوءدو مزإللا قنهيقن نم مزايالموزلم ليا لا نالد ساق هنأ لي ةفهي لليل دالاولاة لي وانا ىف مدخلا
 ريغنماهلي واتفةحيحدلا ث.داحالا.ةمباُث فغلا ىلءةالدلانامهدارعناؤةرهااغرمٌءداسفلا
 عوشسل ا رجا عذلاذاهانلعن امحمحصلابا اولا لقتل | نهعد ملك! ديالذا اليل دنوككال لا5-بم

 ىثاجتلا ىلع فوطعم عفرلاب( شن رغل هفصو نيح سدقملاتدبإ) عفر(و) هلوقو صنلا ةلب اقمىف
 ىذلاناكملا ىأر هطلاوهو سدقلا نمىميمردصهوأ ناكم مدا عجرمك سدقمو رماكهرح زو و
 مساهددشلالادلاو ىناقلا متفو ميلا مض هيفءاح ومانصالا نمرهطي وأب ونذلا نمدابعلا هيفءتلارهط»

 لاقي و مان "الا نم هيفدناعلا سدة, هنالل عاق مسالادلا مكر ءاحوريهطتلاوهو سدقتلا نملو همم
 لج مءاورهطلانوكفمذونيةمضب سدقوةفاذالا هيفرهشالاو في_صوتلاب سدقملاثدبلا
 ريثك لوقب لوالل د هشّدساو عندعالو فورمص هريغهنا لاقي ىزي ريثلا لاو فورعم

 لاعوالا مث نمي سدقىف 3 اعقاوعيصاف ادة ىخرمصلاك

 ىذلاءارسالا ثيدح ىف عقواملاةراشا سد_ةملاتسب عفرو هيلعماللاو فلالالوخدرظنافى..هتفا
 هياعىلاءتهّللاىلص هناوذو لدم حي حص لم س هنعىلا عت هللا ىدررباح نعام هرمغو نا+.ثأ اهاور

 ةلوللا ىىرعسأ ىف منلاقئثنمناكله هل لاةةلهج وأ هللاودع ماكي عمدأ و هنك رسأ الس 8

 لاقفمنلاقاذ_ممهثدحتأك موقتوعدنافلاق منلاقانرهظأن يب تحمصأ مثلاةسدقملا تديىلا
 اككموةثد-_>لاقفاؤاح ىت> سلاح اهلا تضفنا ىرثا نيسعك ىند رشعماب سب رقرشع هاد
 انل تعنت نا ع.يطت .: لهاولاقفامجعتم هر ىلعءدي عضاوو ىو_صمنيياوراصقمهثدق ىتندح

 فشكو سد_-ةملاتنب كمثل ىف اظقدإ_ةمبرك [اب ركشم ركاب نمهيق كو سد تل
 لهاولاةوةصقلاهيلعاو صقور كيايأاؤاج وهيلارظنأانأو مهلهتعنته-:ار ىتحهتبو ىنب بج ا
 سشرعرمض> أ دقفهيفةلاحّباالواقيد_ص كلذ ىم نقءا جعل ارابخارهقد ص( ىفا من لاقف هقدصت

 افهنمئثهاعسغ واعوذ رمءآر ىى>ورصد ةوقنمفخدملاهركذاملدب ؤماذهونيعةفقرط ىف سقأب

 ىلع دئاز مأ هنالتازحعملاو تامارك-لا نممال لاو هال_صل | هيلع هلاميئ اذه جرد لالا نا نمىلق

 ىناب لاق مهم نودجعت

 ه:ة>ىفانىل هع_صدللا

 هيلارظن ىت-حدل عفرف
 هقدص» وه]همصل ىفطف

 ىشاردقل ملم قو

 سب راقو رجحلا ىف
 ىتلا ف ىارسهنعىبلاس"

 ثدب نم ءايسشأن ع

 هن رك تبركقسدقملا

 هعفرف طقاهلثمث بكام

 ىدنعىولاساف ىلهللا
 هن مستامتأ الا هم
 عفدو ىأ(ةبعكلاو)
 ىتحاضيأ هلةيعكلا

 ةخسن فو( نإ اهآر
 ىأ(هدجدم ىنب) ىتح
 هبارحم لعجيل ةئيدملا
 نيريبزلاهاورام ىلع اهيلا
 ةئيدملا ع رات راكب
 عئانو باه-ُثْنبا نع

 السر مطمن ريمج نبأ

 6 رغوشو ىح دلالاق

 لب ربجنا فورعملاو
 هأ رأ واج هماعأىذلاوه

 هت عقرا تنال اتم
 ىقامهداه-ثي اهآرىد

 عامسنمةيدّتعلا عماج
 نا ثتعمس لات كلام

 هلماقأىذلاو ل. ريج 201مل ةكاار1لا لا سلال 9س ا 1 ا كككا ا 3 قل 25 ك

 ناب وأل يللا تسلا هل عقر مثل ريجدريأ نانامهممب علا نكم نا حالو ىبتناهدج_مةلمق ) ل اغعَش 4 (

 ناىلاسدقملا تدب ىلا ىل هي ناك ةنيدملاهمودةلوأهنا ىف فالخال ل .نافامقو ةميدملا دج م نمدج م ىلع ةيضق لك ملوح
 ةيعكلاىلا بار اءانبريسخأ و دج ىلا ءانب محد نكميدنا باو لاف ةبعكلا ىلا هنارحم لله حف يكف هدج هم هئانب دعي ةلبقلا تأوح
 لوخ مث سدقملاتدبىلا لوح مث ةبعكلا ىلاءانملا لوأ ةالصلا ضع ىلص لسوه.1ءىلاعت هللا ىلص هنا لاقي دقدنا عملي وحتلا دعب
 هلميقي و ةمعكلا ىلا ليربج هموت هدج سم ىنبنيحلسو هيلعمىل اعلن ىل دهللا لوسر ناك راصنالاء ا: ضعبريخ ديوث. و ةبعكلاىلا

 ريمج ْنب عانو ناهس نيا نءةئيدملارابخأ راكب نب ريد زا هاورهدح سم ىبب نم كةيعكملا در امصلا



 ضيفو

 |رودتأمثهتقانابك ادابنمج ٌّخ قر ارا اهدجسم سسأ مشامارأءامقي ل زن
 تناكو ةحمحصل !ثيداحالاوربه.سل |قلصف :|م ىلعهانبةهدجسم عضو مىفهئقان تكريفراجنلا ىنب 05

 هلت عفر ةيعك-|نالاةينأ عصي فيك_ةاهوذوأ ارهشرشعة_هتتلاذ ذا سد_ةملاتدد ةل بقا
 تلاواهناةي راصنالا نجرلا دبع تنب ءامشل! ثد د_--ىف عقوأكهثانب نيح لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 اذهودل لادا وةيعك-لاىلا لب ريجهموثب هدحسمىنب ني> لبو هياعىلاعت هللا لص هللا وسر ناك
 هحب رق ىطويسلاهلة:ىذلالسرملاس را اذكرك دحلا ىفهدورو عملاك_ثالا ةياغ قدلك

 هملءأمالسلاوةالصلاهي اعلي رنج ن !فورعملاو بي رغهتإهحرم : الا اك ىا>:لالاقاذإو
 هدد“ :ءلاقو دييقت ريغ نمرات " الآتءاحاذج 0 اهآ 0 !| هز عذر هناالا هةمسمار أوةلمةلا ةقيقح

 ىلأ «ن هللا ىلدهللالوسرل ماقأ ىذلا و همالسل اوةالصلا هيل عىلي ربجنا تعمس لاو هنا كلام تاعا مس نم
 هلنمب وابملاثمدلاهارأ ىعالمص>ئااونايملا ىفدشر نبال اقةنب دملا د نمهدج بهل مك مسوهيلع

 ةداكشإ | ة اعل ريح نوكو هدد سم“ أدب نيالا .هل|تاو<ني>ناككلذزاباودلاو اهتهح

 ءافعل تين فاقول ماخغاو ةناور ريغ نهم اع مدقال مو اهعف در ىذم هالات مسمارأ مالسلاو

 ةلمقلا نال لاكمال : اع ةبعك ىلا همون ناكهدج .مىن: نيح مال لاو ةالصلا هي هلع لد رم>نأنم

 هجوتلا زيباريخمناكو خشي لارملاههج وت ن الاقي ,نأالا مهللا سدقملا تدب لب ةبعكلاكاذْذا ن ك1
 نأ مث ىق ىل-.4ا نبا هلاقامامأو هو خ وسنملاو خسان لانا هك ىف عقو دقو ةرحصللواهل

 َك اهتهجنأدب , و ةلمعلاةماوا لحالة عك !!ىلادح وثلاىاع 12: اماما هل رعي ىأة موس ءاقدلا لوق

 هقاك_: ” عقل 2 ؛ رعلهجوتلا قه عمتم تنأو هذ ءرمأ لالهلا ل ممسااذا كفامالسح رلانوكل

 لوةيس)ىلاعت هلوةلوزن دس ىؤعا رقلاباتةركذاعهبيج ونلواحازهرعشتساأملو امش ىدال

 ةلمعأ الب وحلق ةيعك-الدحو لاس ناك بو هيل عىلاعت هللا لص هنادن ”الا (سانلان معاهقسأا

 نوكت نأ ىدعاهتهج هنيدي «:نأمالسلاوةالصلاهيلعلب :ري> لاس ن وكي نأ: نكعو هؤاح ر ىوتاماف

 هلوق رسله و طاف دعى اماةاطملاعكالا ولاوقالا ىف عبتملام امالا وكلذهللالا 5 وأ لع_ةقدلمق

 مالكانهديدحلاح مثلا فولاكشالا عفدنياللامتحالا اذهدرجمو 0 ىلاعت
 هطخ ىثالعلاةمالعل ظفاحلاةرك دتىفتعأرىفا هركذ نه :دئافردك اهكرتانيأر لّئاط ريغب لن وط
 هللا لص ميهاربأ ابق تناك اهنا مالسلا مهياعءايدنالا ةلمق تناك ةمعك !|ناءام اعاادنع محارلا نا

 هيد | أهلي قىلاهح وشي نأ <ناكمال_سل اوالصا اهملعهنا ثد .داحالا و ه.ثكثالامد مسوهيلع

 داجرإ (١ 2 كارل نالت تنل اذووبلاهحوت نا ىذتق امراث 0

 (سانللع- طوتسيلوأ ناز ىلاعت هلوقىفنسحلاىلا|دخ_بمدوادىلالخونملاو خساناا ب انك ىفو
 ناكلملادبعنيناميلس عماهرك ةةصققعقوو تثبلا هئلءقوالا ادن اسما ةهتاقلءألاقةب كلا

 املةرخصلا لعناك ةنيك بلاتوباتنكلو همق سدا تدب ةلبقدجأمقةاروتلا تأرقلاق ادلاخ

 دوادوب[لاقو م-متمةرو اثم نعةرخصلاىلا مبتالص تناك ةهعفر لاش ارساىجد د ىلءىلاعت هللا بضغ

 لميعمسمهرحصل | ددع ىلهذ ناك مال لاوذالصبلا هيلع ىسومنالاةفةلمقلا ىف ةيلاعلا بأ ىدوهيمصاخ

 هعكلاهةلمقو هدق تي ادىلنالاّهق ماللاهياع حلاص ىذلا دج مكسب دو ىس هلل اقف مارحلاثدبلا

 ىسعقلبتاذكولوتأ 3 راصةخاب ىهتنا مهلكءايدنالا ةابق تناك ةيعك-لاناىلعلدنرا# الاهذهف

 هللاىفصىنل |!ناتملعا ذهتقرعءاذاهوحح صك سلو فرشللاهريغاماو مداتلاو ةالصا |هملع

 هنالسدقملاتيب !نييوه_:نباهاعح ناك نكاوةبعكا اةرحهلا لق هتملقت تناك النواه ىل انت

 ىلص



 نمشي اث ثيدح كل ذءاجىناسماتا لاو هيلعمل . هللا ىل- (هنه حد هو) لما لوالا عما دروب اضيأ اًدهوتلقلا

 هأرلا ىهو ىورثريغكتايرثلاو (امحنرشعدحأايرثلا فىرب نكهنا)ةمثيخ نبا هركذمالسلا وةالصلا هياعهعسامعلا قرط

 فورءملا مجنل اوهرثكل ا!ىهوةورثلا ن ملال ةريثكلا
ثعاذث ءايرثل !ىلوهلا لاوو لح |قيض ع مهبك اوك ةرثكل

 اهاربناكوابكو كم 

 ىلصهريغىلاةينلابهلعلو ىسهتناهنوركذي اميفةعست ىلعديزتال ىطرةلا لاوس ابعلا قرط نم باث ثددح قكالذءاحام اهلك

 رابخالا ىأ(هذهو)دحاو كى يهف قرتفئالابنالمف [ىهو محنل اهل لاقي وهرظ: ةوقودرصب ةدك كلذ 15ةل ارو !سوهيلعىلاعت هللا

 نضل لوقلا اذهىأ(وهونيعلاة يور ىلعةلوئاهلك)ةروطكلاراث ”الاوةروكذملا

 ىلع رمتسا ةثيدملاىلارحاهاملف هيفهيلاحوبلاميقناةكلا لهأ قفا ونناك سو هيلعىلاعت هللا لص

 دقو مالسااوةالصلاه.لع مهارناةلبقىهو ةبعكلا ىهااةيلصالا ةيقيقحلا ةلمقلا نأ عل وهوكلذ

 هنكاوابيلاهللا هثريصيس هنأ اع سوه. عىلاسعت هللا ىلصهدنءف هل بلا ىلع ص ة,ملو همءادتقالاب هللا هرعأ

 ةالصلاة يلع لت ريح مل_سوهيلعىلا هت هللا ىل_صلاس نأ نم عنامالفبداللاعارمهتلارعال رظدنم

 م هفرعافلوبقلابىيةحلا ق#اوهادهوهيفريدتب وددرت» ل كلذ ةواذاى>اهتمسهبربنأماللاو

 ىل_صهنع ى> دقو ) لا ة فاسو هيل عىلاعت هللا لص هساوحة و ةىلع ل د.امىلاعت هللا هجر فئصلاركذ

 لها: مىفىلاعت هللاهجرىطويءالاق (امك رشعدحأاب رثااىف ىرب ناك هنأ سو هيلع ىلاعت هللا
 لزانمنملزت_هىهوةرثكلا ىهوةورثرغ_صمايرثلاوس بدلا تك نمئثىدجوب لاذ_هاذصلا

 ركفلا جهابمىفلاةهنمم-هوبكوكاهنا حارشلا صعب لو ةفةمالعتلعج ةعمتجم موك هسيفرمقلا

 ىك>وسشاثرلاكراغص موغابمدب ةءمتع ىهوةعبس هلّةفرعمال نما ْمظنو سمطراغص مهن ةّدس ىهو

 هياعىلا ع” هللا لص ىنلاريغاوع يربو ةعيسوأ ةّدس ريغاهتمسانلا ىقحلام رش عىئااءرثلانأ

 هللا ىبص هنا ىلهسل ا ركذوةرهزال بك اوكلاك ةبلغلابا لعمدنلاو رصد قىلاعتهتلااهلء+ةوقل ملسو

 مسوهيلعىلا»“ هللا لص بلا »ا سأ ب اثك ىف يطرقلا لاو احر. ةءونثا اهدفىرب ناك لسوهيلعملاعت

 لاعذهبزوجرأ قهمظنو نوركذباميفةعست ىلعدهزتالاهنأ 0

 ةسيلاعلاءامسلا فتاندبم ب ةيفاخلاموجنلاىربىذلاوعو

 ايهتام هاو سرظانلا * انرثلا فام رع دحأ
 ناظي وسنءدوقنعك ب كاوك هنساجلانونلاوةدحوملارمسكي ىنو رملا ناك رىلال موقتلا رانك ىو

 ىل اع هللا ىل_ص ءآراعدصقنا س صمرمغوهو لية دصمريغ نظوهو ةعم- بامعاءارعشلاو ماوعلا

 قىريضحلا مامالا لاقوانهمل_.سوهيلعىلاعتهّنلا لصهيلاسسنامتدث. هنأ تماعدتو 12000
 ىءاج هنأ ىناسملثل |لاقو هلا ع جرب لصاو د:_بىلع هاف ق1 ىليهسلاو ىطرقلاهركذامهصئاصخ

 ةروك ذمار ا رك ذءذعىلا_ثهللا ىذر سانعلا قرط نمتباث ثددح
 ركذابةريسفمىأ (نيعلا هيؤر ىلع لو ع ) ركذاسمتهريغوايرثلاوةبعك-ا او ىثاجنلا هب قر نم( اهأك )
 ىلهح؟ك ظفالا لع لاسجالا لج نمر وهثمةراعتسا مهمالك فكل ذل ر اعّدس لل<لاو اهئمدارملاوهو

 ) معلا ىلااهدرىلا مهذعب بهذوم ريغو لين> نيدجألوقوهو)لامث>الا همس رقوى »ا ارهظ ىلع

 رهاظ ىأ (هفلاكرهاوظااو) هلوقل ةّمطوندرلا,هريبع:ذاه رهاط نعاهفرصو معلابة؛ قرلا لب وانىلاىأ

 ءركذ لوك م رلادع او لسا ده
 وهوهدل عبامىلاارظن

 (هريغو ل: حني دج لوق)

 مدهو نيقق#لا نمىأ

 مامالاو دسك روه#ا
 دادغس نكسوورمنمدجأ

 هجراهجبتاموهرغص نم
 ه:عىوروملاعت هللا
 ىاطنالالاقَناخمل]
 هنعىورو ىلحال اعبت
 مهوهنارهاظأاو ىوغبلا
 ىأ (مهضءبسهذ 5)

 مسمحرشىف ىوونلاك
 ىأ (لعلاىلااهدرملا)

 لاقىشك ولع يور ىهذ

 ناكلذ ىدمو ىناحنملا

 قل لامر سلا
 لعفنام عما ملعم)

 «ءلعملاءث هللا ىلصهءارو

 نءجورخلالذومل-سو
 امئناوْس دكا رهاظ

 مهن ال هلزتعملا هيلا لمع

 هلاودالا ف نوطرتسشي
 هلاك ةصوصخ ةدلب

 هلوقىفىحدلاب رغأو
 ىف هلىلاعت هللا قا ىأ

 اهبل در ةيك ارداةوقداقق ( ١

 نيراتحم ب رغأولاواذهركذالهنأك لذ نمبرغأو ةءرصب هب ؤرلانأىلا هل ” امنا ىنكالو ىس,تناةداعلا قرخ قه رطىلءهثارو نم

 (هفااخت رهاوظل او) باوصلا,لعأ هّللاو بايد | ١_هرصي بحال طايذملا مسلم ناني عهيفتك نيب ناكو لاقثي> نك ادو

 ثوحراوثالا فراشم ىف فنصملا هرك ذام ىلع مهضعبدعب أ ورايخالاءاملعلا نمضعيلاه يلا سهذام فلاخت زابخالا هذ هرهاو طظ ىأ
 هللالوسايانا ركبوبأ لاق فصلا نود عكر ىذلا كي لانا هقلخ نمىرناكولهنايلإعمهئارو نمىلا ةريسي هتاهتلابىهاسمنالاق
 مدعو فصلا ىف هلوخدىل.ةعكرالجر ىأر هنابح رصف اناعد م ىلع ل دءام سب دحلا سفن ىفن |باو < اودعتالو اصرح هللا كداز لات

 الم ءارقءدصق ىف هقمعتوهيوصىلاهجوتلا عزبامهوحنو قارغتسالو[ ف وغصلاةرثكلاماو هنعمدعملاماهل عا ضوصخه ماع

 تناكدعف ةليضفلا ذهبهللاهح:ينأ لبقاذ هربا اد معنا لاقوتاَق والا عيجىئاهققت مزايالتاداعلا قراوخنا عمال_صفمال



 مهبةصتخلا ىأ (مهاص و مالسلا اوةالصلا مهي ءءايدنالا صاوخ نم ىهو) ةزجعم لاق. رطب نيعةبو رهنوك فىأ(كلذ ىف)ةداعو
 ليرنوهوةءارقلا اعنملاعلاىأ (ىرقملا ن-لاورأ انثدحهياتك نملدعلا) ىلا ىميمتلا ىأ (دجأن يهللا دبع ده وبأ انريخأ اك)
 مساقلا مأانم'دحإ) هلوةاانهدارملا هنارهاظل او قرشملابرخآو سوماقلا ىفام ىلع برغملابدلب عتفلاةناغرف ىلاةيسن(ىناغرفلا) ةكم
 رابخالا ليتورارالادئاوف نعرابخالا باك او مىذانللكلا ق>سانيد ركب ونبأ سم. وهو (اهبأنعركي ىأتني
 د»ناكو رامحالادا وق

 الققعو اعرمش عانت ملال ىنعمافعنتمملائدلاودلا لاو هلاحاردصم(ةلاحاالو) نيعملاو قذوملا هللاو نيو تقو لك ىئدي ارث ةصئاصخ

ل122 تآ#
 

 ةيرصبلاةورلا ىلع اما جىف سدل ىأ (كلذ ىفةلاحاالو) رهاظلا نءاهفرصل ىذدةمالوهفلاكةرابعلا
 ةوقىأ (مفاصخومال_!اوةالسصلا مهياعءاردنالا صاوخنمىهو)لجاللودعلاىضّةقي لاكترمأ ]ل ب

 مث اهيلعلديام ليواتواهداعيئسالهجوالف مال اوةالصا مهي ءءايدنالاتافص نم ساوح او مصبلا 10 0
  )هلوةىفاهلثمةيايلعتلااهنأإك هلوةىففاكلا نمر هاظلا ل_يق(انري_تأاك )لاقت ىلة:لاكلذأ || نإ 1 2

ام لجالمال_لاوةالصلامبماعايدنالا صاوخ نما ذهاناةأسما ىنعملاو( ك-:مالوسر كيفانلسرأ 0_3 0 7 ه
 انريخأ 

 ةئامجنوىدحاةنسقتبسبتامىميملاوه ىناسلتلا لات(باتك نملدعلادجأن هقلادبعد«وبأ) أ ل م هدر عمرى
 دقو هظف> نمالهراثك نمدعم_ سا وهومأ رقهنأىلا ةراشا هياّمك نم هلوقو فذصملا ويش نموهو ا ( ل١ 2

 نباسهذهلاو اهجتحي وهثياو رز وت هناعيعتلاف هناتك نمثد و ظفحالن مرق ىضلشخا 0 2 0

 نياىفهليصقتو هياتكىفامركذ يل اذا! ميفاضبأ ف اتخاو هظفح نم هدو رباعالا جتحال لية وحالصلا 0 ْ 0 :
 ا اعرق ىرقملا بج اواانندح) لاق هشاوجوجالضلا || لع, 5 00

 نيلعوهو نميلابوسراقبةداب ناغرفاهتدسن لمت و قرابة روه-_ثمةدلب ةناغرقىلا ةبسسف 0 0

 انثدح) لاقرامخالادئاوقيرابخالا باّتك بحاص ف افلا, فورغملا قوصلادهازلا ىراخبلا بوعي 0 كك ةقنابم - ظ نيدعركيفأتنبىه (امبأنءركب ىآتنيمساقلاماانةثدح) لاتقكملءزتىرقلا هتادسبع د عطفك املك

 نباّضرلا ىسو منيل عنيد ني ىلع نسحما ون[ يرشلاوه ( ىبسحلا د ني ىلع نسحل اورأ في رشلا 1 ا
 ع.برالهللاب زتعملا ةفال ىف ىفونمهنعىللاعتتلا ىذر بلاط ىلأ نب ىلع نم ن سح ا نب ىلع نب دج نيرشعج 00 م

 دهمان دح)لاةكلذريغ له ةوةنسنيعبرأنباوهوةئامو نيسجنو عد رأةنسورخ الا ىداج نمنيسقب | 0 0 د ْ

 انآ وتو ىخنلا مهارناهنعىوروارامعو ةغيذح عم_قوكلا ىخنلا ثراحلا ني مام هوه( مامش نيدهما ::دحن مس انثدح) لا( قوزر نيد ني دم انئدح )لات(ناميلسنيدجأنيدهتافثدح) لاق (ديعسن يدق || "رعى ناسيا

 2 هك اوزيد رالا

 ىماسأا ىتك ع هاف ةقدكامأاك - اهةناوغلا ةرئرتلا م رثك ةوعقو مامد علو شون ١ وه( فوز مند
 "ا . ا نكد 0 ا 5 1 ع دور هرصبلا 2ك 2 3 م ١ 42 اوخسذلا رم 3 5و ىذ اول هدل ه1 - ايا أ

 هلام اا قر دعس أني نتن اوه (نس اانثدح) هلوقبهءلاراشأ ىذلاهخيشو 01 و : اه |

 مارهينينيسحمانيدجأ نءىنارعطلا مساقلاوبأهاوردقو هافعضلا د_أةرصبلابناكموهىر_فجال | 2 ا
 ىلا نبا نسلالاةدانتقن دورس هرخآىف لاو هر ذف زن اهانة دح ىرصملا قوزمنيد هم: دح جذيالا 0 06 3

 1-1 -- 1 َْش : هاد ه8 مي امد لوح
 ى< نع هجرت مدقتو ليلحلا يداتلةماعد نباوه(ةداثةنع) هلوقو كن يأ ههدذرشن رفع 0 1 ) 0

 نبانءىور مهالو 0و ا واااو وزار تش تاتو أ مدر ا د ا 1 ير تور فارذر نش لولا تم ادد كتوواولا تشب (نان ون | نت
 2 - 2 م 1 5 2 6 : | 5

 هللا ل< املاك اسوهملع هلا لص ىلا نع)هتجرتوهمساى مالكا مدة: هنعهللا ذر(: ٍِظ 6
 : لس : ىلا نع هس رو هم قم مدعت هع هللأ ىذر( رب رك نع) نيمامهوهىناسلتلا

 ثالث هنش ىو ىرقمث د2 ةقاوهو سدعو شسعالا هنء ىورو مهمعهللا ىذرةمةلعو رعو سامع

 ىدول 5 ىورو اراعو ةبدح ل لاى خلا ثراها

00 
 3 5 5 1 50 0 5 هال 7 علا نو يو 1 معرف رققايسإك ىرغجلارفعج ىنأن ا
 1 هفءو ,ةلعورع نبأو س امعنبا نع ىو ربئرعم ع_ثاخ هلا مده ةئالاديدشنب (باثوني ىدكنع)
 ىقيكالب رهظ ىأ (ىلاعت هللا ل تامل لاة لو هيلع ىلا« هللا لص يذلا نعدرب ره



 جات <«الذاةءص ىدوم رخو هاك د هلعح ل .>الهرر ىلبحتاءلقىلا علا : هأوقهيلارعشد كلم .>الهيلكت نمط ىقىأ(ماللاو ةالصلا هيلع ىسوأ

 0 الهلا ىلا طردت لاف لب او هاما ةيتالا ىفر كذاك ها ىلح 1| نكن ءبزعنالو هلوقب ىناجنللا عمت ىمندلا ء!فاكتامملا
 هلوقوهوأ ماو عفا انتر مما لص« لفى موا لت عقيل هنادي شي هنا عمرهاظ هفسعتو هارب نا ى هوملاو 3

 ىر ىأ (رصسب ناك)
 قادملتاا| لكعاق أك
 (اقهسصا |ىلعةلمنلا)

 هر>ء-علاىأ رمدقلاب

 داصاارجحلا اغصلاوإ_بوهيلعناوفصل 1 |ىلعةلوتلا رص ناك مال لاؤةالصلا هيلع ىسومل
 عارذ فال ةعبرأل-ءملاو ولايمأةثالت :وهورع سرق مدح( خسارف ةريشع ةريسمءاملظل |ةلِالا ىف ماهل

 هيل ل-.ةو نطيلا رهط ماموعش ناب تس عم صرعو اعيصأن ورد عوةعبرأا فوط

 رع نيشو هب قص أ ءومدق ماما مدق عضو مادو أةثالث واخ لك ةوطخ فال ة-عبرأ ل يملاو لايمأ

 ا اها عمىلرعىل-.5 هو برعم سرعلا ظفلوة_وئدقمو ةنكاس

 نهدكلا هاذ رقمى غارلا هلانأك ىلج:لاوراّملا تاعاس نمةعاسدان عم ل ةوكح-رعلاود_دحارلا

 لحاله رىلكتا ماو لعفلاورالانوكيدقو ىلحتاذاراهتلاووكتاذلاب هلءقب نوكيدقو روهظلاو

 | مال_!اوةالصلا هيلع ىول هللا ل ل مح يف مالكلاو باطلا لمشب تاذلا ريغي ىلحّلا ناك اذاو ىبتثا
 ا هبقىل>:/!نافنآرقلل فلا هنا ف:_كملا ىلع درب الورش 1ء[ليخلل هياوهمياكتوهراطخ ىلع
 لوح ّق لقنملا 3 7 هللا هجر ىطر لان اق - مريغهنا عممال لاو راما .اعىسولأل ل.ل

 هرمأ ىنعك امانهك اكدناو لمحل هم ادت اماواقع صرخ ذإو هير ىأر ل سوهيلع ىلا عت هللا ىلص ىدومناب

 فدصملا ل علو همم ها نمدهناو تةفتف هللا لكتب ءاك ارداهمق قا هللا ناءلوهتثوأدارأ م هسهلعفو

 | ماللان باو 2 ىفىناجتلا لاقو أهم ىد_عّن هنال ىلح“ !اًةلص ماللافامهيلعواذ- هىذنراهللاهجر

 | قيقوخال تبدا 41 ىهنمدب الادهناوهّثؤ هر ىموملاؤس ل>الىلدئام اةىأ فا مرب 22ه 7-5 ايلعت

 نموت لامك عراك تتار ن ماذفردةملاوهرونوأهرمأ لحتدار مامهضعب نقود: :-00-00--

 |لوقأ © ةردقلانمدعبكسع هلثم سلو ءكردتحوروأ كاردالبحال نوكي ن اداعبت سال :-لا لهأ
 هل اعل ازوكال ر ,هاظاا الخ هركذامن /!لوالا نيهج ولانه تب اثري وهو مهضعب ذه ئضتراذق

 .اكدرا ص ىتح ل جلل هللا ىلدق نال ف:_س لا مالكالو ثيدحلا قايسسانمالهنا ىف هلا رقريغ نم

 اهليقلا ىرب ىد هك او- قريت" | ىدةيالاةعص ردك ىد مال !او:ال_صلاه_لع ىسوهفو>و

 | ناهقيقكومات وأ مقحم انهضر ءأهنافا ن1 فدصملا مالكريسفت ع 2-0 : الوهقالد ىضن# ؛ لبور وك ذملا

 رمغباملاكوأ هلع امسزوكمنا نم ىرعشالا هلق 12 ات تقال بدال مس ىد هنرقأ ا'كاعت هللا

 هبل داو ةدناحورةوق هال صح فل ٠ نمريثك ءءلاسهذاى ظا ملا امدقب لعن نادم ءلدبةطداو

 هعقح !مىلع لاردالا لص نباتا ىذلاهدونفدازو اوم حلا فرثأ ار و و

 أى. ل ا اهببرض ىتا |ةماهم هلاع اقررتن اكاذائهداعالاوراع :اكارداكل ذب ؟ كرداف ساو اىفءامكحلا

 ةلمثل|ص.ص3قوءال رمكلا اخ: له ام ةففاماو هولاممأن نمىرتة م اهيلاءاقرز نم هرصدأ

 ةالصلا هلع يسوم وم كاك ىعملدقو ىنذالة غل اهمها !1اةرخصلاوةمااقلاو

 نوك نا عين الوءاسلم ا

 98 هلوقءاك اك دما
 ديد ش ىأ(ءاملاع ةلدالا

 ةرمسع هريس م ةملاثلا

 أهراد 00

 وأاس د رعنو : وأ أدب 0

 هدانسرفلاو ارك
 لامة كد وهو نردد

 فأر هملا ىو 2مل ماو

 موطد كك .رأ

 مادقأ 2 ةوططلاو

 مامامدق عصو وةلددعم

 لاقهب قى صان مد

 | .-6 سل

 رسكدااو حفلا هد

 هنممهووهو نوكس او

 0 اا

 00 نماهريغعم

 كر ا
 افاثمأو: ةرنع ىدذح أك

 الفارسدا 1
 ىلع |مئابيفعتعلا الازو

 . 8 21ه 0 رياتسلا راس ل (تءاضأ ؟ةعطاسةينان دراونأ هإترهظ هناحا :مالس !او

 لا اور تلد اذهوروىلعرووهك :تمهةنافمدقملا مهملاو بورق نمريبك-ا ىربإك ديعب ند

 هيلع هللا ىل ص ىذ الامل وص لجتلا ماك ا تاصح ولاه هتناكا!و هحتصوريغصلا ءدن مف

 الودي ءاعىلا ءن هللا ىلك أيدت ص“ نا ادهىلعدعسالو) لاتاذاةرهظأ ءآرام عمءارسالا دعدوإسو

 عوننم ىأ (بابلااذ_هنمإ راهنلاب ىرباك ليللاب هني و رو نملاو ةك-اللل هتي فر نم(هانرك ذاسع
 / ةلككن ناكءا مسالا وة-تدملاب ؛عقوهنالويهديق (ءا رسالادعب) ىنعملا| ذه بدروهنأبل ا وبا أ|نافدي ةرأاددهل

 قودش ,ريعصل ا ىف ىلارم طلا

 هور مل لاقو دانس الإ اذه
 د

 اما ىلحمالاق م
 2 ا وا ا ل ا 1 ا و رز ا كت كورا 27 ٠ ا كج وقول رك يق واو ود نمل مدح تسلم بفن هدا ا

 حل ,د- ا |ذه قط ىلعىأ راما الو) مدعضذ ىرفح ار ةعج ىلأ نين سلا ام او يعي لاووءأق ها | ىف نابح ناد لق

 اصوص عريص» ىألوءفملاو 10 لعاقلاةءيصد(صتختن ا نمعلا هياتم نمغل | لحما بجوملا ىلحدلا ىلع ةترتم ا ةزحعملا نم «ةقوو

 دود ىأ(ءار 0 هد بأ :ك.لا ىف سدلامةراسعلا ىف ىحدلا لخداو د د كلذ مايةوقةدابز ىعل(ب املاا له ن نمهانركذاكان :ن)

 مى



 بئاجع نمىأ(ىريك-ااهيرتانآن مىأراسم)ءاطخلاو ىط#ادعب و ىأريسك.ةوءانخلا مضد (ةوطاو) ىبتنملا ةردسملا هئارسأ

 ةيسحملاةيرصبلاةوةلاىلارظنلاباذ_هول_ءأهتلاو مدقتام لع _اقلارصبب وأ نيعلارظنب برلاةيؤرو توربحلا بئارغوتوكلملا
 ملسوه_يلعىلاعت هنا ىل_ص ىلا ىأ (هناب) ىذمرتلاودواد ىأريخك ةيندبلا هنو ىلعتلادلا ىأ (رابخالات ءاجدقو) هي ونعملاو
 فانمدبعنببلطملا نعمااهنيديزي دمءنياوهوءارلا مضب(ةناكر)ةءراصملاة لاح عمك ىقضرالا ىلع برضو ىرىأ(عرص)
 ىأ(ه-تةولهأدشأ)

 انآ هتءوساك ةينامسحكلاوةيناحورلاهنوةدبزيةرثكالاه.اعامىلعهتيو هللالكدعي نوكهنالو ةعراصملاةماغ ىف مهاوقأ

 اهرسسكو هال مضي ىهوةدايزوةبهلاعمبرقلاةدايزةوظحلا (ىريكلا هررتانآن مىأراسع ةوظحلاو)
 لسو هيا علا عنهلا ىلص هنايرابخالا تاج دةو)ءارسالا ىفا ماع مالكا ىلا. سف ىربكل اهيرتانآ اماو
 تابثااذ_هوةينامسحلاةوقلاب اكن معبجنمةينديةوقمظءأد_ثأ (هتقو لهأدشأ هناكر عرص
 هراعوىلاعت هللا ىلصهك ارداؤوةتدثأ امدعبةيندمل | هروق قهرغىلع سوهملع ىلاعت هلأ ىلح هقوفدل

 ىحلا نيدلا ناهرب ظفاحلا لاقءاهونونو فلا ابيار ة>وتفم اكو ةلمهملاءارلا مضب ةناكروم سو

 ىو راملةماذهو ىسدققملا ىنغا ادمع ظفاحلا لاو هعرمصق [سوهيلعىلاعت هللا ىلص ىن اهعراص ىلا

 هدانسا سلو ىْذ مرت الاق د اودوادورأهاوروهربغ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هتعراصمىف

 نيد# ر فعج ىلأن ع ىنالق_.ءلان سلا ىلأ نءةعيبر نيد © نعةبدتق ن ءدوادورأ هحجرخأو ماقلاب

 نسحاوبأءاو راذكههظفلامىزملاد اروددسلا ادينى ذمزتل اهحرخأ و هرك ذةهعراصهناهسأ نعةناكر

 رههدح نس ديعس نع لمس ارا قيملاهاور وىذ_هرتلاةءاور لثمدواد فأن عد_اوريغودرعلا نبا

 امىلاراشأو فيع_ضوهناالا لصتمرخ ادانساب ىوروديج لسرموهو قويمل |لاّوه:ءىلاعت هللا ىدر

 مال] اوهال_صلاهءلعهتا همق نكمل لاق ىرتلافارطا ىفدواد نأ ل يسارع هل ةنامسءًاردقو مدع

 ةنس ةنيدا|بةناكر وتو ملعأىلاعتهللا وكلاب هرك ذخديزب نيةناكر وأ :اكر نيدبزب هانافءاح طلاب نأك

 بادى بدهم ا ىف عةوهميذ ىف ىووذل | لاقوهذعىلاعت هللا ىذر نام ةعةفالخىف ليةونيعبرأو نينا

 لاقو ى.متناديزب نيةناكر باوصلاواط+وهوةناكر ني ديرب عراسص مالسأ اوةالصل اهيلعهناةقباسملا

 ناكو حج ني ةفاذ> نيس هو نيف نيديسأ نيةدلك همساو ىحلا نيدسأابأن ادص وراق ليهسلا

 داحلا قز مةيفهيم دق تت نمهوءزنيل ةرشعهيذاجيفةرقبلا داج ىلع قي هنااو عزام يف هندش نم غلب
 هعرص# كب تنمآى عر نا لادو ةعراصملا ىلا سو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا ددقوهنعحرحرتيالو

 هلعىلاعت هللا ىل_صهعراص ىذلان أ ل- صاحلاوىبتنا نمو لوارارع مال اوةالصلا هماع

 ليقمد-2 [ككلذدعب لأ ملال وأ م ملف( مال_سالاىلا ءاعدناك و)تاءاورلا حصأ ىف ةناكر مسو
 نطابلا ىوق نمل_سوهيل ءىلاعت هللا ىل_ص ىننل اه-لعلمكشا امرك دل دكه ذىئضش ناك

 ىلاعتهنلاىل_صهناة: رمالو نطابلا ىوق نمىفدأو هو رهاظلا ىوق نماذ-هذا هلا هع ىهرتمل

 (ةياهاحما ىفةناكرابا إ_بوءهياعىلاعتهللا ىل_صعراصو) مهاوقأوس انلا عمجْشأن مناك لسوهيلع

 تاوصلاو حصل ةناكروبأ اماو ةناكرهنا حصىذلا ناهربلا لاو ةكعمال_دالار ويل ل تقى

 مهضعب رك ذواض أحصل ل_سوه_,لعىلا_ت للا ىلص هعراص  لل-هح انأنا نملقناماذك و 3 كر

 ةيلهااو حصر لني دهريغورمدقو سال | [نمناكوهعراص ىح هلا دسأ يأن ا ليهسلا نع

 ممسسم مستانس

 لدب بصخلاب وهو

 ىأ(ناكو هعقرذو<و
 ةال صلاه بلع ىنلا

 لكلا هاعد) مالسلاو

 لاقةلاح ةلج (مالسالا
 سدل هدائسا ىذمرتلا

 قيعبلا لاقو ماعلا
 دانسابىورو ديجل سرع
 فيرعض هناالاالوصوم

 ال ى>سا نبا ريس و

 ىلص هللا لوسر عمةناكر

 6 مل سو هياعىلاعتهنلا

 ىلل_قةكممراعُش صعب

 ةناكراب لاقفي_سنأ

 ءاول لاعف هيلا كلوعدا

 كتءسال اة -لو_ةئام

 كتءرصناتسأرأ لاو

 لاو ى> لوقأامناملعت

 ىل_ص هب شابا ماق عت

 ملسوهملعىلاعتهللا

 هرعأ نمل الدهعجْمأ

 دهم ايدءلاق مامدش

 لاقفاضاأ هعرص# داعق

 لاقةتحءلاذن ادع

 لسوهياعمل أع هللا ىلص

 ناذكللذ نم بحعأو

 تيقداناهكيرانأت دس

 ىلعو هيل عىلاعت هللا لص ه.دب نبت غقو ى>تا..قافاهاعدفةرحشلاهذهكلو ءدألاةوهاملاةىرعأت عبتاو هللا
 تيأرامهللاوؤضرالا لهأ ماضي اورحاس فانمد عىبابلاة:هموقىل ةناكر عجر امأق تعج ردك ناكمىعدجراامللاقق ملسو
 داد_جأ نمهناليقوةب واعم نمز فني عدرأ ةنسةن دا قوت ل-ةحتفلا لبق م-اوك زاجل الاقىأ رام مهرمخأ مهنمرحسأ
 ةرتقلاوأةمالا اوأةاال ةعص (ةياها<ا ىف ةناك رابألاضي ٌآ يعل (عراص ولهم ومالس| ضيا ديزب هنبالو ىلا>:لا لات يفاشلا



 ضع هلل هللا لو» 0 )تارذ ُز ان مرك دام لك ىأهعفر زودت وس كاكا عرنىلعتصنلاب(كلذ لكتارعشالث هدواعو اديدشناكو)

 ندد رنودو ادىبأ لمد ارعق ةهنأه مذ وأ اذهل هأ اللد ادعسصت لف دعرمص# ل نا < دلالاق (مسوهيلءىلاعت هللا

 وصل اهنأ ىوونلا هلاتاال 5-2 هريغو ىلا هلاوأك ةناكر حيعملا نأر هاظلا ند || ىلع دي زب نةناكروأ ةناكر

 هعراص ىأ(تارعث الث هدواعو واديدش) ةناكروبأ ىأ(ناكو و ىلإ كاانهدا رمل ولبق حفلا لمقام ىلعو

 ىأسصنا“ عر روس لك لع لاس ل ستالون ,هرع

 أنآتنك ل اقدهنا قويملاو و راموهف مدقت ىذلا ةناكر ثيدحامأو هريغو نا هرعلا هلاة كلذ لكى ف هعرصلا

 تالق ىنعراصتن الل له موىتاذ ىلا ةفاهاعرن بلاط ىنالة م. ع قملسو هم ا عىلا عت هللا ىلك ىبن او

 ىفكللل هلام ةاش ىنمذ أو ىنعرصفمتءراصف غلا ن ,مهاش ىلع لاقاذام ىلع تلقفانألاق 0

 هاعرل انسناجا 3 آارل-ه توثلا تاعك 2 ا دىعرصقه“ -عراصق تلق ةمناثلاةدواعملا

 دو مء رصت ةعراصت دكاوإ ا تالله لان طل والاول

 تنكو همنع عمات الد تيطعأدقو دخأ| تحاضا -راتاة5كلام لا ة فا هل رحاب تدعةفةأش ىم

 اهدرقْك-. .اءاهدرأ اف علام الاف ثال ةزع التاق ةعيارلا اول 15لابك سار زانظأ

 كام تاقناقدرحسألااذهام هللاةهناوةرش عىل ءهذهار هنأ اورؤو تماسأو هنت اءرمارهظاح و

 اهم :احصال اوبرا ىفاف ةءفنمالهنالا »4 رد ىلا ىلا ءتهللا هجر ىوغبلا هذتلق هاعرشة عر اصاملا

 ىلاعت هللا لص ىلا دخأامأو ىلمرلاانخي ثىتذأ اذهب وةرراح ا اهيل او ءدناعر هنال ضوعربغن هزود

 ناعمهمالسالا سُئل نوكيلوةءراصلافبغرلو هدرةينب ناكاسكاقةن اكرنم«ضوعل ا و هيلع

 وبألاو) ل اعئاضنأ ملسوهيلعلاعت هللا ىل_ص هتوق ىلع ل ديامركذ مث اماط ىذلاوهةناكرناىورملا

 رسل ؛(ه«::ثمىف لسوهيا ىلا عت هنلا لص هللا لوسر نم عرسأ ان ريم لل

 هللا ىل_ص ىننلاريمضل اناضمثدنانع انابيلا ة-وععملاةيم>تلا ةانشملاءأم ءاوةمحعملانيشلا نوكسو ملا

 ىاحتلالاقو قاستملتلا هلا كنان اننود ١ جتقب ميثم ىورو ىذا ةيقا و هو ملسو هيلعىلاعت

 حتفلابو نأ تالا ةةيهرسكلابةيشملانالاهح قب اوصل و مملار 0 اماريمك

 رد ةئلاقترسك اذاو سو هياعىلاعت هللا ىله هللا لوسر ىم نم عرس أىعملاناكتحتفاذافردصم |

 هةيدعلا نالد وذو كنار ةميفادربلوىععةيثملاوىثملانابدرو هل ىعمالو هنددم يه نم عر 2

 نه ع رمد أىب-ءملاف هلا جف ل < أذ هز ديرتتنأو لك أدي زلاجلوة:اكوهوأ اردصمنوكت

 نسحأ ةئمفىأ ةدلح سانلا نسع نلف كلوق ناك فا ضن درب إو ةصوصاللاهةءيهىف هيثم

 نانكيذك سلو اهيلع ل_ضقمةيشاأ نا همهون نماشن فاكت اذهلوقأ# سوا لا ىفهريغ ةءيه نم

 ه.سنمقةص وصلا هته عمدت كرحن مع 1 :ربال ىأ عم ىعكقت ةوهم_ثموهنك رك واطغ قمنا

 عرس مارت هناكرحلا د“ .عاوهندؤ) مرتو هلع كاع تاو ا ةئيلا ل يضفن دوصقملا سالف

 لاقاذاة لصفلال وأ قهتاكرحلاد“ ءانم مركذام ضقانا لهالوو بارطض اريغن نمىراحاءاملاهنأ اك

 ىوطتتناكضرالا نادد و وةلورحلاو ىرجلاب سها هيشمنا ىلع لدي هناف( ه|ىوطت ضرالا ا" 5١

 اهو وهرافسأ ىلع لاذو هلاوحأ ب لاغىبعاذه ل لامأ مهب ةافانمالو سو هيلعىلاعت هللا ىبص هل

 وهاماكو دسالاوه لوقت اك مب رص هيدشت | ذهو غياب هييشتو أ ةراعتسا امهدحأ ناو ىنءعامجلا ليقو

 تعنلاو ةقشملاوهو محلا عتفيدهجلا ن : ماما عراضمدهحن(ثرثكم ريغوهوانسفن ادهح لانا ) دسالا

 ل 0 عر 1 ١

511 : 
 دقواد_ه اناقت احصنال

 دسالاابأن اىليهسلاركذ

 هداك ةمدأو ىح# نيا

 نم عاب ناكوماللا حب
 ناك هناا وعز امنة ةيدش
 هر_ءلادلح ىلع فعن

 هوعرتسيلة رش عهيذاحو
 فرخ ةيةهيملق تك نم

 دقو هنعحرحرمال ودل |
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 مشي نأك امئاهتاوف
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 ه-قو اكحاض مددت

 ىقداصتقالاناىلا ءامعا

 يس ىزلاوهكدضلا

 ازئاع لحّضلا نكن او
 تاباورلا صعب قدر وأمل

 تديى_>ٌكح-ءهنا

 قازرلادبعنعوهذ جاون
 ناكا رع ا لّم_سنأ

 ىلمدهللالوسر باحصأ
 سو «-ماعيلاعت هللا

 لاقانايحأ ىأ نوكح تي
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 هركير معن لالا نم
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 ملسوهيلعىلا عن هللا ىل_صوهوه.ثماوا م ىفانسفنأ بعتناناىأةردةملاو ةقاطلاو هواههضب أ
 هانئملاءاتلاو فاك! اب ثرثكمو هي_ثءلام ريغوهوانةةاطوانعسو لذم' :اناوأ+ شم هل ىربال < رسم
 لمع. _سالو اولاهرعال ءان ار الان ودو ثارت الا نمل _ءافمسأ ءاةماثهوةلمهمءاروةيقوقلا
 هللا ىلص ه.. .ثمةفص قدر ودقوةباوْملا ب>اصد ركذثيد>ىفاردانت اس الا قدر وو قنا ىفالاثرتكا

 طحت ا ءاكايقك ىش م ىئماذا هريغو ههجوىلاعتهللامرك ىلع زعشي حلا فقانأك مسوهي .اعىلاعت اع

 الاقل كسر راك ناكر ةد_عام“ ةفاطح ىأىتلا - + رذاهلك هلق ْىطو ئطواذأو هدد ن٠

 هركذاموةكت الللى رهظاول_دلوق .ومهقلخوهوملوهسياعملاعت هلل | ىل هن نيني ٌُك ودعم مع

 هسيلءىلاعت هللا ىلصهّللال وشر نم ن_بحأ ايش ت د أرام هلوأ ثءدحن ضب لاعتهلاهجر فنصلا

 فنصلاولئامث !بحاصهاورورخ [ىلا عرم 117 ارا جود رع سمن اك مل-سو
 انهنة+نلا ىدحال ىذا ومهتيشمةححصملاةخسنىف هدد لا ريغو» رصتخا ىلاعت هللا د 7

 تد + ىلع لوالاةلالدل ىلا نممعأ ةيشملا نال بقال ةجاحالثهباوجو هيلعدرو (متملعدقو
 قاطلاثد_كلاو سكعالو ثدحلا ىل لد ةئرهلا عمشدحلا ىلءلداملكو ةيهلا عمشدحلا ىلع ىفاثلاو

 ءاغلاةروسكملا ةلعفاب يلع دتىتلا ةميهلا نالةئمذا صو مخ هنمديغتساهنعرد_ص نمىلا فيضأ ذا
 هنال سك ءريغ نمةيثم ىثم لكف ردص ملكا مزال 00 رملعىلاهةلاح
 كحضلا(اهسن ناك م .وهمل ءىل اعنا هللا ىلصهكحصن السو هءاعىلاعت هللا ىلص هنفصق ةو) فاك

 وهلقو ه.قد>ءالاومؤادش امتلاك >اوضا أ|اهمدقم ىمدادلف نائسالا روهطو هحولا طاسنا

 طاق# !اهدعئفاذك م ملسو «ماعىل اعت هللا ىلص هكحض ناك ثد دل ىو وهههت ريغ ن لا

 اكحاض مدلل 5 كا ارد قداح ل الون هلع 6-2 ونوأ كحضلا نم صعب ؛مستلالاخ لك ىلعو

 ز واحتدق هنا ىنعيهيفاذخ آوكحضاا| قاعراش ىأ ىرش م علال وةوةدك وملاءاك>اًضنا افوقنم

 ةأحنلا ىلع ضارتعا الف صوص رمأ كح ضلايدار 1انالو هق رفا | ىضمةيالكحضل | ىلا مس كادخا

 ن؟ مل وهي .اعىلاعت هللا ىلهىنل كح ضنا ثيداحالا ضءب قدرودقو مهوتاكىرشختزلا ىلعالو

 سر :هياعىلاعهّلاىلدهةصواهضعب قودذ_جاونتدن ىى>كحضءهنااهكع در وو أه 2

 ه- فمع ؟وهريغنأو ٍل_سوهيلعلاعت هللا ىصهرمأدمل اغناك مسد“ هلا ن انام دب عجول حضلا قلط«

 ه:ةيقحالةغاابملاهذ_جا وت دب ى> ُكَحْص هلوقب دا راال قو اهدي ةافانمالفةردنلا ىلعانايحأ

 اوأراذانوكحضيا اوناك منع ىلاعت هللا ىضرةءاعصلاو مالسلاوةالصلا موملعءايد ا :الاناهمااة>احالو

 تيفكحضلاةرثك ثددحلا قدروا راثك الاهورك-ملا اا رد رسارأوأابع
 6 رد ناك هنأ اكحاض مسن و لا هلو:ةقىور وةلاطءلاو وهللا ل هأ نم لذه_ءاغنل ك5 اعلا

 ةرمشعلا نس مهميلعتو سانلا سنان نمهيقاماميسال ارشأوا رطب نك لو هلعىلاعت هللا لضقب
 .هد->والوول_ه هأقالامست مالواك>اض ىؤرام هنا نمدس:ع ىلاعت هللا قدونسغان ءىورامامأو

 ,ل_هةفلاحال رخآماقموهو هلهتبق ارموىلاعت هللا ن مهقوخود كل رك را

 قراسالف(اءمتغلاتغتلا اذا)هيلع هب ضارمعالال هج دالفهراكأ هاسوهتملعيلا هن هللا ىلص ىلا

 اعم ىنءهواعيجريديواع ج لسبقي لب ةفخو شط هين ههلعفيأك ةرسس الو ة نمي هقنع ىوليالورظنلا 0
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 ميم ىأىحندلالوقعفدناف نيعالا ةنئأخ لعيىلاعت هلوقهنموةوادعل ارظث ىمسي ورظنلا قراس رأ دوه( هبنيعرجوعال هرظن

 ماللا مضب (اعلقتىثم)هريسم ىف ىأ( ىشماذاو) ةنعدهنارهاظلافةرسي وةنعهتافتلا مأومءاروهتاغتلاباذهص نأ ىتمني و هندب
 نم ظحني امن اك )ءايسغالاءاينغالاوءاسنلا ةيشم نم ىطخلا بي رقتالوهمزع:دالايتخاالةوةباعفر هيلج ر عفر ىأ ةددشملا
 ةكرحم سددأاسوماتلا ىو ىمشلال ممم اء” ىحندلا دلاق عفت منمر دنيا اكىأىلوالاةدحوملاو : مهمل حتفب (بدص

 اءلقلازلازاذاةياور فو علت: ىثشماذالئامشلا ف ىد_هرتلاهاور (اعلقت ىثمىثماذا او) هعيمجت
 نمهيلح رعقرب مسوهلعىلاعت هللا لص هنادارملان اةيريثالاهناهملا قوانو هىشميواي شكد ىدع

 اهمضوفاتلا عاقب ىوراعلقو نيالا وءاسنلا ىممهناذ اطخلل هير اةمريغنماب وقاءفر صرالا
 اوهوماللاريسكو فاقلا حافي سد ذ-تلاو ىرايثالاب ب رغىقوهيل+راعلاوىأ لعاقلا ىنعع رادصم

 ىورو ةديدش ةرداموةل د ءريغ نمتدشت, ىأ(بدصنم) ردحتي ىأ(طحناغاك) هأوق نهري رق

 لسا حسك هنمر دوت | امو حفن رملاعضوملاوهو نيتدحوملا ىلوأ حتفوت| ههملاداصلا حقي بنصف

 بومص نهىوبياغ اكةءاور فو ردحتياذكو ىلدتي ىنعع طحتو وىل ىععاهنا لوقو أاهرهاط ىلع نخل
 ولع نملزانااك ةعرمسل اهنا فصو وهوبدص عجوأ اردصماهمصو داصلا متفقر ا

 ىنالنيتعانصلا باتكى فاك ةغللا قةحاصفلا ىعم(لوقلاةغالبو ناسللاةحاصفامأو *«(لص:) ف

 ا مامتباهماو رهظوةوغرلاهنع تلا اذا نيالاو ءاضأ اذا حمصلا عصف[ ب رعلا لوقت راهظالا لاله
 الو عيصقناسللاةيق ناسالا اب صورت الا ىعم ةحاصقلا نمضتل ولاةنا للا ىهونايسل هلآ
 تغلي نمةغاللا وهماللك امبفصوناو خيصقهبفلاق.الق ل جوز عىلاعتوهن أاحيسهللا مفصو

 ى-عمو عماسلا مهغل ىنعملا اهغالب الوأ هي اهنل ااهغول بل ةغالب تيمسفأهتغلب وابيلا تهتنا اذاةياغلا ظ
 ىقوماك لاو مالكلاو درفملاوناسللا اهب ف صو هنا مدة هبتك ىف مولع مىفاعملا لهأدنعةحاصفلا
 هع رعتوأ اًعلطم عوضوملا اطظ_ءالا سنجانهلوةلادارملاو ءل*اذ_هسدل مالك اه بدرفملا م صو
 لايك ىلع لالدللوأ اننغ”لوةللةغالبلاو ناسللةحاصغلا فاضأ و ةسغيلب هلاوقأ ع.يج ىأ قارغتسإللا
 ناك هناف م>ءالادأب رك هال آصقن عماغيلبا-يصقهمالك نإكنمبرعل |نمناؤه_ةطنذل آوهمالكا
 ىلصناكدقف)ةغللاناسالابدب رينأ لمة و مجءالابسقتلا ذلو رامهرا محال لو ةيق فو را قيال
 نفت هترامع ىذعضولا ناكمىنامأ او واحلا ناكملوالا نالامهموهشم هرباغت ناو ىتعععضوملا اولمملا ( له ال ىذلا عضوملاو لضفالا لحملب)ةغالبلاوةحاصفلاوهوروك ذملا(كلذ نمل -وهيلعيملاعتهللا
 هلع كلذ نعىنك_ةمهغلبأو مشدلا عصفأ ل_سو هيلع ىلاعتهنلا لص ناكىأرارك-ةلانمارارق
 هاوةىفاكدح أ هله<الاهعضومىوةغالملا لم لضفأ
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 ىمداقلاراعتساوهيعزنىذلامهسا اوهورمملا مكي هنا ىناسملتلالوةامأو ناببةقاطلو ناس ةدودحهل صاحواعراراعزرت هىأ ةغلاسم

 كك 1ز>وأ نمازحوماعطقمو ىأ ( عاف ةمزاك اولةد_تعملالو صاله تقلا عمدعيل انمةاغؤقمالكلا اهل آو هذا ازاحم نال

 ءادع اا حم زلك نا ىلا مالكلا دم عزتملانااك مأ راى منمءاطلا و ملا عشب عطقملا وهيثاعم رثكو هينا.ملق مالكي

 قوهو ميما رسكب هنأ ن مىفأس ملل اهرك ذامامأوءاغلبلاوءاد-صقلا نمءارع_ثلا بولسأب عطقملاو علطملاوهو ءاهتنالا نسحة سمو
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 تناكله هريد_ةلاوسساوج قهنألاق الوع_ةمهيرعأامدعب يذرعلا 6 راشلانأ سب رغلا نمو

 انهابباه رسفاذإو ةحاصؤل | ىنعم لمعتسامارعسكو هريغ قاؤاذا اهحشف و ءارلا مذيل رلا عرب نم
 سوقلاعرنو مهيلا ل-يحرلا دارأو قاّم_ْثا ذا هلهأ ىلا عزننم عزت اود يعمي سدلو حا | صعب

 اموذ خام ابانههورسقو ىديمرد_صموأناكم مسا مما حّمشب ناك نا عزتملافاهيىتةساولدلاو اهمذج

 حتفب ( ظفل ةعاصنو
 اعصاناظٌفلو ىأنونلا

 سئاوش نماخلاخىأ

 ةبارغو فورحملا رقانت
 ذودشلا باكتراو ظافلالا
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ءزناواعزن سوةلا ف تءزن لاقي مهسلا هلصأو ناسللاب رسقو لدعملاك را هيقاش
 داعل لا قومهس ىأ عْزن:ت

 كك تلاع رشا ناةمنع ريمعتلا زادالا (عطقمزاح او) هلهال لا عجر ى أ ةعزنل ىلا مهلا
 ل ىفزح ومىأرد_صموأ ن اكم مسا ملاحي وه وىفاعملا ل_هأهندب(ك ةاواملاو بانطالا هلباةيو
 ه-بلعرصتقا ادلف لي وطتلا هيقدمح هنافآب اطل ا ماقك الراحالا له هنانرومللال لصفلا وعطقلا

 لاوتم ع ةءريسحلا

 هروهظل مالاكلاا مامر هريسف”و لولا ه.دارما نأ ىلع مملارسك هيفزوج و ل.ةأكةغالبلا نم لعن هنالال دو ما
 -م 3 ان 3 . 0 3 2 هك 3 1 . 1 . 8 2 بح ادم اهعه 0-0-6

 اعتهنلاىف4-صدناىأ(ناعمةكوالةك اك رلااهدضو َناَعنالاوٌةوةلاوهوةمحعملاءازلاو محلا متغي
 0 5 0 تم : ءاقد ل

 مح او ماكحالا ىلءاهئاوتح الاب. فداسفالة يمص هرئاعماهحوضوو هظاغل أحال عمل سوه -ملع 2 1 1
 دارملاو ةقثمو ع.حسةياعرو قد ثةريغنم عبط ةسالسو ةءؤر نع ماك. هنال( فاك هلقو) لصفلا 0 0 9

 فلك مدعو لاةولو مهضءدلوق عفدناذةغللاإ ل هوة احتلاهتدث أرك ىنلا ىنعمانهتلقااق شاك: ءالدنا 0 2 و

 ةعماجلاتاماكلا, قطني ثيحةقطانةوةهللاءان آىأ (ملكسلا عماوج قوأ) قولو نسح ناكل 4 1 5
 5 0 1 5 00 3 *ههلد :
 ةزاحولا عم ىناع انمهشىأر وهيلعىلاعت هللا لص مالك ل مات نمناذلاثمالا ةارتع ىه ىل !ىناعلل ا 00

 ةمكح لا وابيلا قس ل ةعب دب ةمكح لكي قطب وهيلعىلاعت هللا ىلع ص_خىأ( 4 مئادس صخو) ر 1

 ءايلابىنعم م-جناعمو

 ىمساذلو لها نم عنتامبرعل دنع ةمك-هلا ةفرعنبلاقو لالضلاو خس زلا نمداعو نمل عفانلا معلا 0 3
 000 2 0 ّ م 0 ا 0-2
 لا 1117 و ياه كاعد لص دنا ىأ (برعلا تسلا لوز ىدعتلا هعتلإك اح الا 100 لاو ا

 قاطي مو هيلعىلاعتهلبأ ىل-ك ىنلا ناك ىفوأ ىنأل وةهنمو لعأ هللاو مدعلاةل ةلايدارأ هلءاونيةلك-:لا نمانأ امو هنع

 ةنديمةفنات_مةلج(ملكلا عقاوجوأ) الص نو:هؤرالىأ نونمؤنامالي 1 ةفىلاعت هل اوةاضرأهتمواسأر وغابالىأوغللا لقم

 ىلع شد دح لك ىله ةشاش د نبع رأت عجدق و ريسدل اىناملا و رص كل !ىناعلل عمال ا تاماكلا ىطعأ ىأ اهليقاملهدك ومو

 حرش قه-:ةجرد[ا اهفاثمأوحابرحامسلاو ندةدعلاو نأ عنامالا هاوقك ىدانسالامز لكلا هنمسك رتبام لقأوه نملك
 افعجليقو بيطلا ملكلا دعصي هيلا ىلاعت هلوقهنمو ةملكلل عج سا ماللارسكو فاكسلا حّتفب ماكلاوىذمرتلل لئامشلا
 ىأ(يرعلاةنسلا لءو)ةعينملا ىفاعأل ةنمضتالاةعب دبلا ةمك_هلا ىأ ةمكح عج حاففرسكب ( كسحلا ئادس ص_+خو) فيعضوهو
 هلوقل نومهقياعموةلكب طاخيل ةنسلالا هللا هملعف مهعيجىلا ثعب هنالمهريغوهموق نمبرعلا فئاوط تاغل هف رعم صخخو



 وأ ىلعافطعملعتلا نملوهحا ةغيصب ىرخأ قو مولءملا ىطاملاةغيص: لعو ةخسن ىفوهموقّنالبالا لوسرن مانا سر اموىلاعت
 نالةغللا عا ونأ لضفأ هنالد:كاوهذيب ,رعلانماك-هلانوكيناّا رأوأاهراهظابار و مامن ك-ملهناالاةنسلالا ع.يج ملعب ناك ليتو
 يك تاياكلل طءضأوت ا الا ارم أ هنالو ىلرعو ه5 لسأ نمو ولية ىرعىنلالصأو ىنرعة: ا ىفةنلا لهأ ناساو ىف رعمتلا مالك

 3 فئاوط نمىأ(اهنم) ةفئاطىأ (ةمأ لك )بطاخ ناك ةةخسن قو( بطاخض)كناس امان مس أعاو ىلاعت وهنأ حمس هل وقهيلا ريشلا

 هلديىوربواهضراعي ىأءام ملاوءارلاب (اهيراس 0 امتع هدعسل :ىقو(اهتاغلب )ايواحوىأةلههملاءالا (اهرواواهناسلب) برعلا

 دخلا ىأدن ءاغلل اهما رهظالاو ىكدلا» رك ذامىلءانههةقئاتسمى مه (ىت>)اهتغل ع 0 00 ا , عزت «ىف)اهنايب و

 ا (نطومريغىفهنولاس ) هرابحأو هعابتأ نهىا أ (هءاحص أن مريثك ناك)

 روركعردصموأ هناهءاعئأ لوهدل وسو رق لعافلل بم ضام ف فخم ع !ءوةغللا ىلع قالطم

 اهتعلىأ (اهتاس اب ممنمةءاجوةليبتلكىأ (اممةمأ لكبطاخ) م 2 ادب ىلع فوطعم

 هارابملا(ا# غالب عر :ىقا هعر امو) ابتعاب اهعجاربوا,محاصت ىأ (ابتغلب اهروأ مو مهناغل فال كحل

 (ةراحصلا نماريثك ن ناك ى>-) هلعق لثمهلعفو ةضراعملا اراها وةارأءماو زومهمرغةلمهملاع ارلاب

 نومهفدال دقهتحاصفةوقل ىأ لمقام عي أغاذ_هو ءامل ءءاحصق مهنا عممهنع ى اعت هلل ىضر

 عماس !!نالتسلالا عب م هملكم نماويلياوأ اهباوعمس !مىلاةعيدملا ىفاعملان ءهيقالدمزاك

 هنال (هلوقره_فت وهمالكح رش *نع)ةريثك نط اومىفىأ( نطو هريغىفهنولاس) هريغةغل فرعي الرق

 لوسر مانا رأامو ىلاعت لاتاغللا عيجهملعسانلا عي هّللاهل برأا1 سو هيلع ىلا عت هللا ىلص
 ىور وةريس ع (هريسو«ثيدح لمان نم) عسيمجلا لسر لسوهيلعةللا لص وهو همو 5اس اءالا

 حرك ارب_سنم هل صأوهيلع سنووهعمتت ىأ ناهربلا هذاك ءد>ومءابوةلمهمةحوتشم نب دن هريسو

 موق شيرة (دوزاجحا لهأ اوراضنالاو سي رق عمدم] اك س اوه كوكا ا هر وغريتخااذأ

 ل ,مهعمتت ىأ مهشرةما كذب اومسرم 2مْنب س ايلا نيةكردمع رةعز نية :انك نيمكنلا دلو نم

 ىأةءتمالاوتاعاملان وشر ةساو' :اكمهمالوأ ىدقوا رض مهعم 3 مرح اري ىف نبق رغما وناكام

 اومسريصتوأ مصانعم حرا صنالاو ضرالاباوداهقا رحدرادوهو شب رةلاناومسوأ اهنوعمح

 مسا ان اومسناتلي امو حرز او سوالامه٠ « ما سومر ءدلبا يضلل لول -رمص امالسالا قكلذد

 د نمد كانخوةماس امو ئاطلاو ةنردا و35 .راشتلاو كمهدح

 هانت هلداق 2 ضرالا ن نم عمتراام نوكس ةمتفيدفو ةفورعمس+# (م)راركت زج حاوأ ةأارس !|و

 نوكسد (ىادمحلار اعمل ىذ عمهمالكم 5 ا)هريغو نادلما امجعمىفنيباكةماميلا لاسعأ نم ى هو

 مهوءا ب نادمهاماو نديلابةميظع ةليمقى هو نادم ةمسءأب ونونوفل امني ةاههملادو ملا

 مجعلا نبي فو رعملاوح و: نيماس نبحولغا ا نننأدمهاهاذب ناسار هداف ةمحعملاذو نيو دقم

 هادا 1 هلا ناو ةنك أسةم عم نب مرو بكم معراعش ل اوذو هل بيرعتاذهناكسفهلادلا ىهأ

 ضورلا قوةلمهمءاروىلأ هلا ىلع سوماقلا قرع هنقاوةلمهموةمدعمنيد غعوتأ ههموةمح عمناشد

 | ىلع ةوىاصك وهونادمهن همامهالك همانموأ فراخ ىد نهو هوطغن كلامروث وبأهنا ف الا

 حرمش نع) ةريثك نطاومىف ىأ
 همأرع ثاحنىكأ (همالك

 فاطع ( هلوقريسفتو)

 صن لوالاو ريسسفت

 ىلاثلاوتابك راو لان
 هللاومعالاوأت ادرفملاب

 ىناسماتلا حرصد قو لعأ

 ندم ريشك نعنولاس

 ىت-> وحن ةغللاتادرغم

 ىدو اود خراوا ىلا
 ظفل نع مهاؤسو ح عما

 كلذ وسو نوعاطلا

 ءانذىذلا اذه مى ا

 رهاب ناشو رهاظ رما

 هر لمانتنم)

 ىقهثيداحأ ىَأ 7

 ةءالاو نيد للان

 َّق اردت او كب 0

 ريسسسلا باير تك
 ةحسن قوني-خرؤماو
 هنا ىل_ءةدحو م ايهريسو

 6 رظنىأ ض امل ف

 ع امصوهييلاسأ ةعاذ 5

 ىأ(كلذلع) هميك ارت
 ىأ(داصنالاو)ةكملهأ ن مىأ(شيرت عمزهماكن نكي ؛ملىأ(همالك نسلو )هنعسيرلالازو هدنعتستو ىأ ١ك
 ةمدعموأ ةامهذ ةم>عمنو سوم رملي راعتملا ىذ) عم(همااك 5 امهيلاوحو ىأ (دحتوزاجحلا لهأ وز ةنيدملا لهأن م

 ةالسصلا هيلع هيلعمدقن ميلان مهلمم# ن أذ دمهىلاةمسةلمهذةنك اس 4( ىفادملا)ط:نيئالامروونأو هوءارو فا اهدعب

 نادمهاماو دهحلا ىلءامرب_صأورصتلاىلااهعرم ءاامنادمهدكو ادهلاقف نيما بهموةن هريثك عم ا ,ههعجرم مالسلاو
 ةعب ر أهعمو ماشلا ىلا هنع ىلا ءتهللا هر رع نمز قراع_ثااوذرحاه ليقمجعلا فار ءررأ5 ةةلمهملاوأةمجعملا لاذلا عم يملا حتفي

 تادمه ىلا اوبشن وده و ةتعانن ع فال

 هح> هلدوس راح >-تاذ ضرأ ىهوةرذنزو ىلع عج )2(



 ةلمهملا رسكب (ةقهطو)

 (ىدبلا)ءاقفءاهنوكسو

 ةايق نوكسف تفي

 عةقدعب هيلع مدق نويلاب

 هريغو »عس نبا لاو أك هكم

 نكي

 ب ب ص

 ةيحكت ةانثع مايوءافو ةلمهمءارو ةمجعمءاذ فراخو ةلوسن مهعجرع ل .وهيلعىلاعتهللاىلصىنلا ||

 د 115 ل5 فاجن را مهوو ىدر اقرا اد مهو هوفدصملا هرذىذلاوهو:زمهمايألاقيو

 ىاغاصلا هحىذلاو هيفدعبالو مسالا لع ةينكلافطعنمهنالوق:نالورو* هونأو طع نيكللام

 نميلاب عدوم ر اعشملانالراع-ثلاىذ هلل مقا ئاهناوةلمهمنعبراعشملان ,اةلدلاو لب نلاك كا

 ةلمها اءاطا اريسك» , (ىدهنلا ةقهطو) مدقا 0 ياو هلافتت

 ةيهطهد.ر حت ىف ىهذلا هأوسو ريصهزىأ الا ةبورعهز نب اوهوثدن :انناعاملتءاقلاب وماما وكس

 ليقو ةمجعملانيغلاب ةنغط لد ةوةمحعملاءالاب محط هنا ىزوحلا نبا لاقوعاهلا لدي ةيتحتلا: انثملاب

 ضعى هنأى :اسماتلا لاقورذو.ًأهيبأ هاو سدعي همس لية و ةحط نب سدق ىلء ةوءانو فاي ةففط

 وهودهمل لالا ا لوقو وتلا, يدي لاواهر 2 ,لاق ,وةحودقمةلاشمءاظبحورشلا

 دوقو هيلع تمدقأل ...هةنسى سو <.!ءىلاعت هللا لص ىذنل اهدقاوواميطخو هو نميلاب ةليم5 أ

 بلح سن: سيعل اانب ىرتس.ملاراوكاوةمابتىروغن مهللالوسراب كايت [لاقو مات مدقالوبرعلا
 اطنملاةلئاغ ضرأ ن هماه<لا ليح.ذوماهرلا ليجتسنو ريربلادضعتسنوريبلا باخش دن ورمم-صلا

 ىدولا تامو ىدهلا كلهو جول علا تامو حيوا مالا طقسو ندعحلا س د ونه دما فثندقاطولاهءاغ

 رحدلا ىمطام مال_سالاةعب مثو مالا ةوعدانل نم هاو ولاوندعلان ءهللالوسرانأ د 2

 06100 لل للف ري ةوو لالي ض تام اغا عئانلو زا ءاقو
 ثساواهتذمو اهضخواهضحم قمه كلا 111 ا دق لك قنا لو الا فلل اولا

 هللادجر فيصااهبلا راثأاماذ هءدلولاو لاملا ىفهللرايودمثلا هلرذ أ ورمثلا عنا هرثدلاقارمعار

 نبد-م دقو مدقلاوهنع ىلاعت هللا ىذرنيصح نينا رمعىلا هد: ىئالعلا طخ :متاقنوىانأك

 ملسوهيلعهتلا ىل_ص ه.دينمب ىدبملا ريهز ىلأ نبةيهط مأذ هم ةةمالا ف ع

 ريمصلا تلح سنو سيعل اا, مرت س.ملاراو 1 |ىلعة-مامتىروغنمهللالوسراب كلانس[ لاو

 ةظرلغاطن اهل اغضرأن م ماها لو م>عدستو اقرا ل تو روبل اد طع ويس تلج ءاكسلاو

 تامو ىدشالا كه ولسعلا تامو راكب ! ار د فلل ونهدملاهشندقاطولا

 ىمطام مال_سالا ةعن مشو نندأ سملاةوعداتل نهزلاث دامو نعل او ندولا نمهللال وسر ارانب ىدولا

 ءارجةنسانياصاللسرلا ل. 5 لسرلاريثك ريقوو ل الم صدت اللامغا لمه عنانلوراعت ماقورحبلا

 اهقذمو اه_ضة#واه_ض قمح رأي مهللاىلل 94 .اطعىلا ع: هللا ىلص لاقق لمءالو لا ءاهل سدل ةلزوم

 ىدأ نمو انمومناك تملا انا مدلولا قمل كرابورمثلا عذابو رثدلا ىلءاهتيعار سيحاواهقرمو
 كلملا عئاضوو كرشلاعُ ادود_مىناب- !!ماسمناكهثلاالا هلا النادهشن مهو الفاف نكمل اكزلا

 هلق مالسالاب را مدامىلا ى دحانالو ةاكزلا ىف ططأت 'لودالصا| نعل قا الودعومالو دهع نكيملام

 0 ءافولا مل_سوهيلع ىلاعثمّرلا ىلصهّللا لو سر نم هاوةاكزلا هيل عوةيزملاب رقأ نمو ٍباّمكلا ام
 محرلان جرلا هللا ب ةمكأت .اذك ريهز ىلأ ني ةيهط عم يوم لاعب هلا للذص هلا لويشر تك وهذا

 ا نمآوىد- هلا عنا نم ىلع مالسلا ديز نب دهن ىت ىلا سو هيل عملا ىلصهننالوسر د نم

 ردو ملك لك لك دال سردضصلاو بوك را .علاوذو س» رغلاو ضراقلا اوةضارقلا ةفيظولاب رك 1ع

 | هريسسفتو ىمتن ا قابرلااولك انوقامرلااورمضتملامكحلطد_ضعبالو كرد سالو كحرس عطقب |
 رطمالب باحسلا ماهحلاوحادقلا ماهرلاو قر: لا باح_باريمصلاو لد ,الا سدعلاو لاحرلا سمملا

 12 ةراكتلا رجلا قورع نءحلاوءاملاريدغ نهدملا سدي ةفاسملاةديعب اطنملاةلئاغرخآد 1 بر ا

 فالؤلانئءلاو لي-سغلاىدولاوهتر وسعْشتت رجلا قو رع جولسعلا نمسا دعب لا زا هك ردا ْ
 22.-للىلى[ هآ552522ت-5--525222-52222525225225252 252722572 54ياجْبببتبب7
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 ابحي 22222222 95:

 | لسرلاريةكدالوأ أف سدل معلا نمةمرصلا| ىن عل لس رلا لياةريقوو نيااف سدل ىأل الب ضمن اننا

 ع:ابوس صا رثدلاب نيالا نماهلكاهقذمو واهقرفواهض 2غ ىق هلوقو ىرملاتلطنق ف رغلا دندن

 ءاعرلا قاررلاو وقاقنلا قأمرلاو سع_صلا سبضلاو ضرالا نمجرذءاملا ل ءلقدمثل اوهحيضت رمثلا

 6 ةمايع 4م ىرو وعلو طررب لب>قانرلاو مليق وبكر بال هبال اذعلاب لابو بك ريس رسفلا نانعل اوذو

 ىلاابناىل.5 كو ةكمءأرو نمي "1 رن نع قول اعد نينامتل ابن ل ديف هع ع كرو و ام ضف

 ريمصلاو ةرعص ىلا صس لد !سعلاودصقت ىجر 7ولاحرلاهنمذ+2: باص رش سد اوبرقأ ن هيلا

 تشعل اوتابنل ارعملا ا وهرطةمس هما > دس يمس اا

 را اذا ةلارالا ارعربربلاو لج: ملاوهوسلخلاب هدسادل

 00 حاد ةلارسسفورطموهو مسك كاانمهر ا و هاتان هس رح

 ظل «ىأ ةلوهمء اك ىو رةليحةسنووؤاعس صباح سم اهلا ونالوحملان مراطمتسالاةلاحمسالاو

 را ا !اريست الا نئاد اور ذلا وات 20 امنوهرظنمىهعماحهبلا

 جوا مالاو ل ؛الارك عج ةراكبل اورطملاءام ارق لسحلا ىفةرقن نهدملاوةديعب لااطنملاوةكلهمتلئانو

 نم هذال ةراعتسا هناىرمشخمرلا لاوو ل#قملا ىون لي قو تدن ليةوءاؤرطلاهمّشت ر>ثفرولءق

 قاطمهيدارأر حنلل مدسقي امىد_هلاو عولطا ايدهعسب رةىرط نصغجول.علاو ةيعارلا لبالا نمس

 مهمنيعوءاتلا مسكي راعتوهجوم عقترا رحبلا ى مطظوادك هل ن عنمصارتعالان دءلاو ل الإ

 | ضخناو, مج :غلا عب طقرمق ولاو هأنءلالامامه لبقو هادهسالاملاعغالاو هاىعاراللب |لوهو لمح مس

 نوكس تفرسك فرغلاوءاملانجرع نما قاملاوهديزجج رخما ضوخمملان ءالاةمحععو صلال ةلعمع

 ا قوس و اولاودوهعلا َّك رشلا عئادووانهبرقأ لوالاو لاي كم نيم>ةعب لل يةوه-قتاعمانا

 ملا العلا طتعادك مفاهل-افاوماسول ْئذلار انآ !الاومأنمهوعدوتساامّلةوةناهالا

 ءاروءاح ةثراحورغ_صمةلمهمنيعب ى 2 اعلاونونوةلمهملاءاطلاو ف اقلا فد نطق( ىمي 16 5 در اح

 ىد .؛نم ليه انجن ملع ل سيقو ىلكو وفالك نب انتج نب ىلع ىنا تت موت

 أبادلك هلسلاك- -فهموقلادفأو مل. يدع 8 4.- !ءىلاعت هللا لص ىنلا ىلءمدق ناو هو بلك لثأب انو: نموردع

 لسوهيلعملا عب هللا ىلصدللالوسر بشك ام اذه با" كلا ةروصو سرغ ع. رصق مالاكد هماكامدعب

 ارتوول جال_صا|ةماقاب ىميلعل |ةثر أحن نينطق عممهريغنممال_سالاةراط نمواهفالخاو تاك ةامعل

 سدو 3 نيهللا ذ-_هعو ةدامع نب دعس ممل سلا ن ,مرضحءاهدقعءاؤوواهدةعمدش قاهق<:اك زلاءاشماو

 راوع تادريغ ثان هت لك راغظاا كا دلاةيءارلا ةلومملا فمها ءىاكس || ةقياخ نيةيحدو

 نيءمللانيعلان «لودحملا سانت ولد احوأ ل ماح هم هىرولا ىوشلا قود .ءالمم ةرثاملا ةلومهلاو

 هللادهقرغبالو هم,يأ ءدازبال نيمآلا هميقب هرطمشىد-ةهلاقواهضرأت حرت امواهر نم مشعل

 نبه واعمنيبرك ىد- ءم نب س5 نب ثع#الا 5 سام. نب سدق نبتد نهمسك وهاوسرو كالذىلع

 تومدعب ةكوك اان ىقوت ىنادعلاش رشا ىدتحل !ارارملالكادلو نموهود وبر كن: نة

 4 هتووو اما رمش ناكو هنعهللاى را ا !نيعبرايدهجوهللا مرك ىلع

 ا هللا ىضر ركب وبأهءقامدعب مالسالاىلاعجر مثلو هيلعىلاعنهللا 4 صولا ةأكو دك دير

 ىةبدسا ثعسشالا هللاقف هذا ةممتأ ىتح ثم د-4|قوهواه ركل : ملف هلاعفأ < اعددعب ؛ لعذ لا ريسأ

 نمجرخا لهنا ىوروةورفمأهتخأهجوزو لعفف ىأرلاهناهنعهللأ ىضرركبوبأ ىآر ةكتخأ ىد>وزو

 فاي( ةثراحنينطتو)

 نيحودقم ةلم-همو

 (ىميلعلا) ةئلثملاب ةثراحو
 دك ا

 هلاسفهيلعملق ميلع

 تع راو اال
 تيد ق,ءامتلا
 لعب رعلاربشك حيصق

 نع باه نبا هاورام

 نيشءشالاو) ةورنع

 ريك عمهيلعمدق( سدق

 تاريملا مهياعو موق نم
 لاةؤربر# اياهو فك دق
 قياولاةاوم استلم
 قربرحلا اذ هاذلاق

 دترامهءاومرف كقانعأ
 اسال
 ىلا عج رمت مالسلاو

 ىلأىلا هنعيجو مالسالا

 هع راما ىدرركب

 هتالعف هيا عددعةاريسأ
 ا:أالاق م(اه ركش 5١

 كير ىنقيشساركي

 هدورقْكت خا ىجوزو

 تحل عل رخمم
 م رأت اذقأب « مقلب ءالا

 لاثاه راقعالا لك ب 0

 ءزهاواكواورخنا موقان
 ىدليق تنكولو ىتميلو

 اودغاىل هوك تاوال
 ترةعامناٌءااو دف: ىلع

 ىلادعسعم جرخ كل
 دهاشمهعمدهشوقا رعلا

 ىضررعةفالخ ف ةريثك
 نكسو هنع ىلاعت هللا

 ابيؤوتناىلاةفوكلا
 امون نيعد راب لع دعب

 نيعجأ منع ملاعت هللا ضر لعن نسا هيلع ىلصو



 .لعريس أف ماللا لبق تق ةانثملاب ىلا لوقو لئاقك ز هبمف لئاواماوءارفمج مومو نوكسوءاح مب( رج>نيلئاوو)

 ل37 سلشششللللشلٌُُ لش 2دلل[ل[ 522299999999002 27-0 لك حبب ا تتم

 ىفاو راظنالاقفةناثدتراهناركب ىلالل يةفاهرقعالا ماعنالا نم عب رأت اذ اب لف هفيس لسا هدنع
 َ تنل (ىد كلا

 0 هه - 5 - اسإ و . 06 7 5

 انتاكاواو يسيل و هله موقايلوةيوهو هتيلعاوعمتجا شانلااوأر ف هنأش اعبت ىحد | لاةفاكلا
 ىل هونك تمل "ير

 نيالوقيكلذىفو ؟!ترقعامناُما او اخ وىلءاودعأف هلءاواتههاذك ىفاحالإ
 ىرز#لا سق

 مئتارحلا لقثل لاج ةميلو « هكالمم وب ىدنكلا وأد هل

 مدادالوادحم ىنسابتيهذ #« هثيقلاماىدنكللا ىت-ةاللقف

 هدنس ىف دجأوةتسلا بتاكل باعت ثعشالا جرخأدقوامئادث ءشأ هسأر ناك هنال ث ءشالا »بلو
 هتوملبقمالساللع-جراذااهبا ود تلطب ناو ةبععلا لطينالةدرلا نا ىلعهانب فاحت هناا وحرصو

 فنصملاوذيلو اقلطما هطبحت اهنا ليقو ةقيذنح ىلأن ع لةنومالا ىف ىقاشلاح مدهبوعصالاوهو

 ركاسعنب | عران فاكوهوهيلعدفو نيحهمالكالوهعملسوهياعملاعتهّنلا ىل_صىنل امالك هللادجر

 ىهذا دقت نمري->اث

 تاقىدرضحلا ىهلئثاو

 اندنك نوكي نادعسال
 ىلحا تيأر متايمرضح

 : 1 0 ا وا ها ا ا ا نإ ندب داو ناب حرق
لا نا ياك لا نب ماشه نعت: هلظح راو ئمالاةلعو ىدنكلاريجل ولم نمناك

 ل - وهيل عمللا ىلص ىنلا لعدفو ثعشثا

 تددولو كيلا ىجرخعدلو مالغلاقفدلءنم كلل ه مالا ةالصلا هيلع د عمده ىنامعلا

 ملسو هيلعهللا لص هلا لوسر هللا ةفمحو زبخ نم ةعصقهركل نا تددولىورو هناكم موقلا عسي ةيارنم تناك نارص
 نماذهو ىهتنانيعلا ةرقوبولعقلا ةرمثل مهماوةن ”رخصو ةنب مهتاواوضيقاذاارحأمهمق ناقاذ نلوقئال

 ىلص ىئلارش تومرعه>
َ 1 7 1 : 

نباذخأ ثيدحلا نمومالاكسلا غسيلب هن بوهيلع ىلاعت هللإ
 معابلاو حاط ىف هلوقةمرارفا

 1 م هي لعهمورك لق
 داقسلاو ىلهالاو 03 دالوالا قري_ال

 ل ِظ 1 0 ١)
 5 5 :انالا ه عىإ٠ 9 3

 نمءاندأوهبسحرف ملساف
 6 لو +8 هذئاق ميد سل و

 ةلثقدو ةلدح « ةلغسو ةنيحم طوول ع تردو هت

 الو بداوذ * الذام م-هالول ةياعهافتلج اوءءاذزذل
 مد رخحو ءاهوةلمهملادونونل !نوكسوف اكل ا مسك,ةدنكل ةمسسن (ىدنكلارححن.لئاوو)

مه ارمي ىفل ًاوواو.لئاوو ةامهم» اروم<لانوكسوةلموملاءاحلا
 ىثاوح ىف اك لق_هأ نم ةانثمءايالةز

لادأك ىىرضحما م: نيةعببر نيا ءاهربغب دينهوبأل اق وة ديئهورأ هالاقي وهريغو ىفاسملتلا
 ريلا دبع نب | ه

نمءاق_-كاىقامو ىمرضحلا م: نيلئاو ني ةعيبر نبرحح نياهنا ىناجتلا حرش ىفو
 رجح نيلثاو هنا

 لعام قم سقنيث ء-ثالالةصو ناك ىدنك-| ال_علومد هدام باوصل أو ةرمشريغد طاق ىدنك| أ

 لاهل ٍبامك ىفىرزحلانءاهركذ فالخ هيفو لئاولاف صو هلعجوا وهسخسانلاهرخاؤرد> نيل ثاو هلوق

علا ىدنكللادينهونأوأ ىرضحلاةدونهونأ قورسم نيدعس يرجح نيل ئاول 83
 نياهةفاو وىام

فصال دنعأب دنك نوكي نا نكميف جعمص نب لاو نب قورمسم ني دعس نب رجح نب لئثاو لاقذ رك اسمع
 

مل. ةوهوايمرضحايدنك نوكمذ اطاغ هرهقصو سما ةىل اعتهلل ا هجر
 نمد! «هونأو تو مرضح لايق ن

وهو نهيل !نمعويأءدنك بانعااىقلات اعاغ ط_اغهناىوعدقم_هكولم
 نس روت هه_سأو هل-ةا

 ىلءدفوالو ىمعن تد_:ك هونأ هللاقف هلاوخاب قو هيبأةم-عندنك هنالهبسقلو ىد عن سنع

 ميتا مهلاقو مايأةثال_ثبهءودق لبق هناك أةيرشن اما تم موهيلع ىلا عت هللا ىل_ص هلبالوسر

ءانبان مةيقيوهو اعئاطهلو سرو هللا ىفابغ أرتومرمض> نمةديعب صرأ نم رح> ني لداو
 اما ولما 

سوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هب سحر هءلعلةد
 لاووهيلعه!>اوهءادر هل طسدو هنمهانداو إ_

 ىلي مك لاقهنا رجح نيل ئاو نءىرهزالل بيذوتلا فوهدلودلووهداوو رجح نلئاوىف كرا مهللا
 نمرسفو أبر اد_ةفىبجأن مو طاروالوراعشالو سن>الو ساجال لسو دل ءىلاعت هللا ىل_صهنلالوسر

 هصق هلو ىهتن اهحال صودس نا لةثرحاءام>ال عى أ

 هداولو ةكرملاب هلاعدو
 لايقا ىلعهالووهدلودلولو
 هعم لسراو تومرضح

 نايعس ىلأن ةيواسعم

 الجار ةيوأعمهعمجرذن
 بك ارهئقان ىلع لءاوو

 "ل واعمل كشف
 لطظلعتنازاقفءاضمرلا
 هلي واعملاسقف ةقانلا
 ىدحع كلذ ى-غءامو

 هل لاةةاف در ى-ءاع>ول

 نمت م ةتكسالئاو

 شاعمت كوالا فادرأ
 ىلو ى->رج>نبلثاو

 45 رعت هياع لخلق هب واعم

 كلذي هك ذاوةب وغم

 هدوفولهزاحاو هيسحر و
 َح ىتض ف هنعانافىنم هدحلو أوه نمسذ خاب لاقو هتزئاسلوبق نم ىلا هيلع

 نءون-سحوهو ندغنع ىبجأ



 مو _ةزمهعتفب(تومرضحلابق|نماضي نيزوك ذملاريغ عموىأ (مهربغو)
 53 واعمنمز ىف روهعم لبوه يلع ىلا عتللا ىل_كيبسنلاهلسرأ ا ةنعىلاعت هللا ىذر هب واعمعم

 ىق.ةع نم مص هإناكهناريشدلا باتك ىفرغاظ نيا هلاقارك همالسا بدسو ةجلا ىذ ىف نيعب أو عستةنس
 أفتاه عمسق هلدحسومانأف هلاها رك _:مانوص عمسي ريهظلا قوهدنع مانو هامشدبق هلدجسيوهدبعب

 ىردب سءاوهوىردي لاك د: رح نب لثاو نم اسعاو لوقي
 رك: ىذالو فرعىذ.سدل 00 رخص تم نمىرت اذام

 ىرحأ عاطأ رخاذ ناكول « ريض ىذالو عفن ىذالو

 لاقف ىف ماثاذالاقو ةسأر عفرف
 لمع _سمري سس اييلارسو د لخنلاتاذيرثب ىلا لحرا

 ىلصملا اصلا نيدب نردد د ىلوملا رمعلا ىضقت لق

 لسرلا بخ توهم د2

 هللا ىلسص هللال وسر هآر 8 اةدح_بلالخدوةند :دملا أ ىت>راس مئانافر هلعجوهيلا ماقف مصل رن مث

 رح نيل“ اواذ _-هسأ: !!ا هيأ لاو هرم ادعص متهغمهسلج او هءادر هل طسو وماندأ سوه_لع لاغ

 هكر هو مظع كام ىفانأو لروهط ىنءلب هللا ل وسر ايلاتف مال_سالا ىئاسغار: دعب ضرأ نم م انأ

 هللا ىلصهللا ل وسر نم اط هنا هدا دلووهدلوو ل اوىف كرانمهللا تةدصلا ةفهشلا نيدترتخاو

 ىفةديدح نباكلذطسدق :وكلذاطءاوهك_!هوهضرأ ىلعم ر ارقانةثالثدتاكم سو هلعىلاعت

 لامقان م)برعلا نمرك ذ نمريغ ىأ ( مهريغو) هبت اكمومل_سوهي .اءىلاعت هللا لصهتالوسرباتك

 نمكلملاوهو ماللاوةينحتلاو هاندا ناكساو ىفاعلا حّمْي ل 0 عج لايقالا(نميلا لولمو تومرضح

 نادلة مليقواقلاطمكلاا ليقو نهءااورمجج ةلولم

 و هلا هلا نمهنا ليةقلايقالاةيور قوةلهامعل الاوقالاىلار < نيل اولستك مسوهيلع ىلاعت

 0 ايلاديدكت نب ليقاذهىلع هل صافهمأو هلوقذوغنل لوقلان مليقو ةرامالا

 هذك-لحاورأس ايقلاو حايرأو عر لية اكل يق ظفل ىلعلايقاو ل دالا ىلعلاوقأو هج وءايواول !بلقل
 هياعناك امىلءاكورتمىتب ومهكلمرقن يذلا مهةلهابع اوحور عجيب وهنيباةرقهلصال عمجربمل

 عج وأةعاشتو عشقك ةيعماديك الل املا لبمهههدحاو تءاش ىمىعرتابةكرئاذا لدالا تاع نم

 ناسالا ف.قث فون زارفوةنزارقىفاكءاتلاا هم ضوعوءايل ا تفذ_ذ ل.هابع هه صأو لوهمع
 هلاقم حدمامهالك ل تاادسحتل اانا , ود>الم_ماعدبال يذلامهةد>وملاءاملا,ةلهابعلا

 هناعلاطملا بحاصلاةومملا حتفو ةمجعملاداضلا ناكسا و ةلموملاءاحما تفي توم رضحو ىفاسملتلا

 هحوأةنالل هلة مىقو هون موك ريغ اجزم يعكر ث بك م ءوهو هيئازئاحاهج و مهضعي هلعجو م ا م

 ه«:ةةاضاو لع اوعلا سح ىلءلوالاءارحا وبيكرتلاوةيملعلل قرص الاميأ رعاهنارعأو هث أر حق

 هل نبق مم ماونميلابةداب مساتومرضحه ذب ىقىوؤنلا لاووةرشعة مخك امهراكاو ناكل

 نيك ندا سمول سوح رف ع ع !تنلت « وفورعملا ملقالا نميلاو

 ىأب 2 اء فقوهفرعأى أ( (0) هياتكىفرظناو)ديدشنلا,نورنامو نيون؟ىلعىععمحي و ةبعكلا

 ىلاإ هتك ىذلا لس وهسيلعملاعت هللا ىلص ىنلاٍباثك ىأق اطملا قديقملالامعتسان مناك قد رط
 محيا |ناي ..ىلا عوج راذهو ىنادمهلار اعشملاوذ هم ءاعدفواملهمتك رعاك ةلمهملالادلاو ميلا نوكس(نادمه ا

 حتي لق عج ينحل فاق
 لق هإ_صأو نوكسو
 هلوقدغتملا ىأديدشتلاب

 6 يضل هياعلدبو

 لاقواض اواولاءلاوقأ

 ةرامألا ةلاغلا ليلا
 ةداضلا هيلع هاوقهنمو

 ىذلاهحيدست ىف مالسل و

 ناح.سى د _هرتلاءاور

 ىأه.لاةوزعل !سدل َن

 هرسفأم ىلع رهقوهدثا

 رغد هع , مهو ىورهلا

 كإملا نود ةلولمار اعص

 نويلا ولم نم ماظعالا

 نوكس توهرضحو
 قالا حتقو داضلا

 هلسقو دب مها ذب و

 تومرض>اذ_هلاقو

 اعد مك ريل فورد مريغ

 فاض وأ هولعْلاَو

 مكب وعر ل

 بيكرتال قورمدمرتسع

 لايف فاض وةيملعل أو

 ا ىلعحارلا مخ دتومرمضح

 0 لوألا بارسعا

 ىناشلا بارعاو هل -هأع

 فرصتنالام بارعان

 هل رج كا

 مهن : ( نمي لا كولمو)

 رظن أو) صيصختدعب

 ىذلاهبوةكمىأ (هلاثك

 دعي راعشملااذدب؛ثعب

 ةالصلاهي .اعهيلعممودق
 ىنأه رك ذامىلع مالستاو

 امس

 نجلا 00 هلوأ

 اال تش الل 3 وسرد #ث نم راثك
 هموذ نم لسا را رتل ا ملمرلا فاو بضل ابابخلهأو مان وفقراخ فال لهالهللا
 حج ارما !ةاهنودي ىراتل | ىلعحرشونتملا خسن ىفو اهلك باهشلا خسن ىف عقو ا ذكههآه ياك ىف هلوق وأ هرخ آىلا من اىلع



 ايد ا 22 | 23# ل 7 للا

 مان و فراغامنوطي نمةليبق نادمهنا مدقتو راححلا ل هأ ريغعم مل-سوكي .اعىلاعتهللاىبصهمالك || ىكحدلا لصأ قواوحتوو
 ل ريقلا ب المسا نادمهنادمردنب لاو ىئابأث يدسحلا لهأ هلا سسنياذإو مانأل اع و د هحملاب ا مال ل اوهوم هنا

 ةرهجلا قهمالكى متنا تفتلياماذهسدلو هءسفاةنادمهلاةثهغاجربخ أهل و ايديال 9م 3س نو هلو5 نم قايد
 راعشملااذ ناب امكل اه صقود .اعمزاك- ا|مدقوددا :ءىلرعريع هنال م اعالاب ذ 25 م ل دا ةرك ذيل ىأ( ءاغلارم .اهعار 3

 دابوركأح لكن ءنادمهنمةيصنهللالوسراب ةلومش هاوالاك ول لاعتتا لص تاس لاق[ ضر 0 2 رآ امم

 كاشوماب وفراخخ فال نم مثالةمولهللاىفمهذخ امال مالسالا ل 0 ”ءجاو' صول ىلع كراك 4 1 واولارسكب 1 د

 ىرحامو ملعل ماقأام ص ةيالمهدهءباصنالا: 7 | ي” ةولرلا رام اودولال هأ 4 50 | طهد 20-2

 ٍبا؟ محلا نجرلاهللا مسد هيقاناتك سوما عىلاعتهللا ىل_ص هللالوسر م بنتك عاصب روصعلا

 اكرفاو ءاوملا فاو ضملا بانج لهأو فرامن الخ سود اعىلاعت هللأ ى !صهللا لوسر نم

 ءاكزلا اوت د اوةالصلا اوماقأ ماهطاهوواهعارف منا لعمرةنم 00 مو طءنيكلامراعشملا ىذ

 اذ_هىوروراصنالاونو رحاهملامهدهاشو هلوسروهللادهعكل دب مل اهيفاعزوعءربو اهفالعنواك اب

 لام ةنس نع ةنيال مهدهع مايو فراخ فال سود .اعىلاعت هللا لمسار راهن دا

 م4ناىلعهموت نم ءلسأن موطغنيكلامراعملا ىذاهدفأو عم لمرلا فاقخو مضحلا بانج ىل- و
 مهنقد نمانلاهيفاعنوعربواهفالعنولك اناكزلا اون آوةالصلا اوماوأاماهزا زعواهطاهوواهعارق

 ندحادلاو صضراقلاو ل صغلاوبانلاو بل *اةقدصلان م مم هوةنامالاو قاد .!اياومل سام مهما ريكو

 كلام كلذ فلاقفحراقل اوغلاصل !اهيقمواع ةوىر 4س سك !أو

 دداصوناحرحر ىل_عأي نكحتو د احدلا ةمك ىفهللا لوسر تر

 هةوقانم تحل َّق اهنابكرب 03 ىلدعت تال طضوخ*خ ا: نهو

 ددي هلا فجحلا رع اند رك « هرسج نيعارذلاال تلك ىلع
 ددرقسّضهنمنابكرلا ردارص 01 فهلا تاستازل ابار تا

 ىدتهمشس ”رعلا ىذدنعنمىلالوس ,را# قد_صما_ةيقهللاأ وسر نأب

 ةديطألا ةضاولا ىفو

 حب (اه زارع و)اهتم

 نشحخام نئاَرْكهلموم

 الانوكي افدأ# ممسأاصو

 لوق هاتموايقارظأ ف

 دعب ىرهزالدو سنا

 :دله4_ةمزالمو هتمدخ

 علب هناا عازةديددم

 ةءاهلا لصووةهياغلا

 قىأ زازعلاقّكنا
 ' معلا نمفا رطالا

 ثيدحل اق وذهب طس و

 زازعلا قلوما| نعىبم

 ساشرل!نعارذ_>ىأ
 دهم نم هئادعأ ىلع دشأ « اهلحرقوفةقانزم تلج اخ وأياطخلاب (نواك ان)
 دنهملا قرح دك ىهمأو * هءاحفرعلابلا طاماذا ىطعأو مسك : (اهفالعإة بي خلا

 ىهو فل أ مهندب نيل مهمنيعوءاروةروسك- ااءاقلاب (اهعا رقمكدنا) 1 ) هاوقب راشأاذهن مضءبىلاو امرهو امسي نالا

 ا ىلص هنا ىعي «نوكس وحلا 2 ةعرقمء_جلأب اوقات منمضرالان م عفتراام هاك انام ادم علت

 ىدوةعرفك ةهطهو ع اا طلاوءاملاب وواولا مسكي (اهطاهوو) كلذ م هناا اكو هيلع ىلاعت نوعرتو ) ةيدماحلا

 امهد>أنالمتحو ى_ععداهولاو طاهولاو ةصوص#لا ضرالالريمضلاو صفت اولقساموةدهولا

 ل ا يحسم نازوالسملا نعل شبإاعنازعو) حب الا نملذمم

 مسكي( اهفالعن ولك ان)هبناحةنالصا ز علا هنمواوترريصوقثر<واطو يفهيلعدحالك| الام ضرالا
 لثمهلوق ىقولاجو لجل .ةيشا أ ءاك اناموهو فلع ع_جةهباهنلا فلاقع اقلاومالالاوةأههملانيعأأ ا

 رك دمر وقل ءالوف باطخلاب نولك ان هلوقفةم تالا فال ءناك اذا هنأ الا فطأ لج

 نهيلا ل هأ ةغل ىفاذ_هريغ ىعم العلل لعا ةنوك- اةىنءعنواك انلعحيوأ كي اود لك انردقي ناب
 كلمهيو دال سلا عهورسفودملاوءاقلاون معلا حّاشب ( اهءافعنوعرت 7و اذهىلعاو منيل حا اد
 ذم ءاوقوافعناك ام مهعطقأ ثردحلا هن موصاخاذاوفعباغ هع نموأس ردنااذائملاافعن مرداالو

 هلوةفولوالا ىحكوهولابجو لمدكو ةععجنيعلا رسكد اقع ىو رشاحتلالاقو فرعلاب رماو وفعلا

 ةامهم عمم (اهءافع

 ادودءاف فيقتو

 وهونيعلا رسكب ىورو
 الو الم هيقدحال سلام

 ىأ:رثلاةدؤمرتأ

 قو اه صو صاخ
 نم مهعطق[ثيدحما

 ناك ام ةندملاضرأ
 هاد رسقامدحأو هو ءاعع

 وفعلاذ_ةىلاعت هلوق
 نوعرت



 ىقامأو أهراب وأواهفاوصأنمهينوةفدتس:امىأءفدا يفعل ىلاعت هلوةهتموزمهفءافنوكسوةلمهمرعس ؛(مهثفدنمانل)

 رهظالاو فوصلاو هوءفدلات اذ زغلا ىهل.قواهبعافتنالاوامابلأو لبالا جاتنءفدلا لم غلا ىفو ماعنالا نعةيانك وهتثيدحلا
 اعهءلصف ىكحدلالاق اهربغوةيسكالا نمهافدتس اماه راعش أ واهفاوصأواه راب وأ نمذخ اهتالاثفدحم ءمهسوم أعنالا هيداربنا

 نس زا سامو اهنمج ركامومويْضا ارأن مهنمهصخامم كاذذا مهن عاطقت اهبشلم كلا ىلا ةسمل نافل مق
 سمأ هنأ قالو ىحبتناهنأق دس اماهنمدخت هنالاثقد تيمساّمتمدر عم عقتتب داهم وازعمواناض مهمنغ :.ومهليا نمىأ مها أوم نم دعم

 نمانل هلوقىفةميغىلاةد>صملا 0 لوصالا ىلءءاني ,مل هلوة ىف باطخ نم ىلب ملكتلا ىلا همم غلا نمتاغثلا انوه

 -همارصو ميتكد 1 2

 ا 0 ثنا ًاءايدالا ضعبل ةل_هحلا ضءيلاقاذلو مثاهملا لك, صوص ىعرلا ناهناوجو رماماضنأ نوعرت

 وأمهليشت نمىأةمرص || تاكفاعرتاذلغ لاقولث فلا لوزنهباتك ييمامدلالاق ى ناكاتا ذاق هللاقءأبلا مد كنب نالاك ىدنع
 مرضانا 7 دلاولا ن_عملامثحان م يالا فاك ةياعرلاوأ عرلا نمنوكي :نألامةحالةءروتلا نمهيئاملفاولأ

 ندم

 لادلارسكب«فدلا(مهمارصوم_همفد نمانل) ماعن :الاك هله هنا ىنع هنالنب#:ل | ى «مو هيقةغل ىلع

 اهرابوأواهفاو صأ نم دخم ءاهمالكلذب تيمس منغلاو لب :الانانه و رسقوةزمط أو: ءافلانوك سوةلمهملا

 هناقددن امىأ أعئانمو«فداب.ذكلىلا ءن هللا لاةواماوددمأ رعشلا نمتويملا | مم لع وهنأفدل كانا

 عجل ههملاداصل ارسكي ءارصلا و كلذاهمذ هب تلا ماعنالا عع ثيدحلا ؤوهوربولاو فوصلا نم

 ىأل-خنلان مم رصل هنال4سقتر مثلا نوك نأز وح ولخنلا نمةعطقلا ىهو نوكسفرمسكب ةمرص

 زوحالهنانملبقامواما رصلخنلاتم رمد لاقي هنال داصلا حافزو ور دصملابىمسف عطقي وذ
 حمر لوه و باحشلان م4 _ءاطقلا ونيت الثا نمل ال٠ نمةعطقلا اهنالمهوناكةم رص عج نوكي نأ

 و ؟ تيل ذل ىذا دهعلاداركل دن اهب تلو سو (ةنامالاو قاثيملابا ما سام نيهدجول اك

 ىلءنونوهاممهنوك ىأ ةنامالاو ةضورفملا# اكرلا نمدوطعبامماللا دردئثباوملسادارملاو مالسالا
 وهوهدابعلاو[ءانغلاوأ ةءاطا|اهبدارأىفاسملتلالاقو هاوقب "قدر ةالا قلاملاب رنال مهاومأ
 نمنيبولوهللاءد_>ا..عزواحتريغ نم ىنغو سفن بيط نءلبارهقئثم-مم1-ورالىأديعب

 ىل_صىن اان لوالادا راانالاةء وهف اكشن :الفةداعالوأ مو سقت اننو ها تممازوحيق نوماس

 بح انا وةداعسالب م اءبامنودوي مهناو هلوسر وهللا ىذر ىف ةبغرلا ممم لع لسوهيل عىل اعت هللا

 ةاكرلا ةقدصلادارملا(بلذلا ةقدصلا نم مهو)م-مود.ةةد_صلالوصو رس ملاذا ةداعسلا ثعب

 ةماث ىثنالاو هناتسا تطقس ىذلام رفا نسملا لما هانعمةدحومو ةنك اسم الوورو بكم هةعسلقاأو

 الف الا قوذلاب صوصخعمناالا يهمس هلال_ةم(بانلاو)ىورخلا هلاتاكروكذلا, صوص و هذ

 ريغصلاةقانلاداو(ليصفلاو) اهبابلاطتم رهاذا متالابا: تي مساء او نسأن اوبان لمجال لاي

 فورعملاورةباادالوأ نمو هىليقونال_صذولاصف ع جناوهاثناةليصنلاو همأ عاضر نعل صقىذلا
 لاو راكبالو صرافال ىلاعتهنبالاق ة:ملاةمرغا 5 ربل ضرافلا(نجادلا ضرافلاو)لوالاةغلا

 نمله_<املاضرافوأ اعطات ىأض راللا ءراقهنوكم | ىحس لس ةرغملان منسملا ضرافلا بغار لا

 لاح زو عيدتلاو ةئسمو عيدتر ةملاةضم رقنال لب لق -3 ود عطقلاوهو ضرقلان م4قأ املالاعالا

 ىحبت ل :ااممالسأا مدان وكت اذ هلعفاضرافتنسملاتيمفلاح لك نام ديرو دنس

2222257 

 ( ل انت
 بائلاو)هبنذ تاهرث انتو لوقهنانساتطةس

 (اوما سام) عطقتو

 ةحوتوملا ماللا دشتي

 اكلاويلظتت ا

 ىأ( قائيملااان وعاذأو

 رك لام ودبللا
 مالسالا دارأهلعاو لق
 نمالا ةةدص ل ءقنالىأ

 قائءملادا رأليق و ملم

 مما ق قرت الهنا

 قرقنمزي_ عمالو
 ىب-ةكالو هناكرب رقيالو

 (ةنامالا و) هلام ضعي

 نعم ةنامخلانودنمىأ

 ليقول ماعلاوأك لالا
 ة-ءاطلاةنامالاب دارملا

 هديؤيونامالا ىهىل ةو
 ه-.اءهلوق نمىتايسأم

 نمد مالسل اوهالصلا

 د_-يعلايهانولا )ف رد

 نهمس4و) ة-مهزذلاو

 نما (ةقةددصلا

 موي ءسحت ىثا الاومالا

 ىذلا لبالاروك ذنممرهلا ىأ ا سو هم 0 ؛(ب ا ةاكزلاوةددصلا | م3

 رقملا هل ةولد الا نمنسملا ىأ(ضرافلا را 1 1 1ادالوا لع تاع د ولبالادالوأ نما هم ءمطفو همأ نعل صفام
 يدلل ل سا و( نانا ودل راكم هنااا هو ةلمهملا نيعلاب ض راعلاىورب وركبالو ضرافالىلاعت هلوة لما دءاضيأ

 ىلع ضراعلاوأ ضراغللا ة-صوهلءجىف ىاطنالا ب رعأو ىعرملا ل نر مكارمسكي وهورهاظوهو فطعلاب
 ابلاغ لهالا فى لعي مودا معطل نالةداعألاربتعا ن >ادلا فن متباورلا فالتخا



 (ىرولا شدكللاو)

 نافعطنهدلج نمذخمي

 ىورو رسجأ هداج
 صمدالا ىأ ىراوسحلا

 ىفمهنمذ خوال ىنعملاو
 اوصخشىتلا ءامشالا هذه

 دخؤوتال ىنعملال متو اهب

 اما م-خممءايشالا هذه

 اماو ىروحاكابتسافنل
 امئاوهريغكابتساسخم
 لدعلا طسولا ذهن
 ىف ىأ (اهيف مهلعو)
 رمسكب(غلاصلا)ةقدصلا
 قل خدام ةمدعخمال

 رمل ١ نمةسداسل |ةندلا

 هيفةغلنيسلاومنغلاو
 ريسثالا أل تنابتلا قو

 ةلمهملانيعلاو ةمجعملا

 هغزأك فيح دبس لف

 ءارلاد_ةبةلمهملا ءاحلاب

 نملخدام 6 2 وسكملا

 ةنسسماخىفليخا

 ضل

 نجادلافا ذه ىلءو حاصلا ىف [كءارلابنحارلا اذكو ىعرلل ل سرتالت دملا فنوك_:ىتلاةاشلا نجادلاو
 هانعمركذاملاقتي ناالام_مللا ف طءريغب خسنلا بلاغ ىفوهواهري_غك اهفطع ىخينيق ضرافلاريسغ
 بادتال ىبادلام_4ريمض تاق ضراغالاقصو تلعجة اش اهنوك نعةدرغ ةةصانه ىهو قيقح لا
 ذخوتي ىذلاوانل هلوقل هتلب اقل مهتمذخويالو مهل كري كذامنا ىنعملاوةةدصلا مْممْذ خو نمو لاسملا
 نسملاىعىناكاملضراغلافمرهلان ملاوادجريخصلاكماندأ الوهالعأال مهام طسوأ ن مةقدصلا ىف
 هدشنملزاذا|لو- ضب ربىذلاىنءعنجادلا هلوةبهفصوانههفالدارملاو ةقدصلا ىف دخو.ىذلا

 لءتودب رد ىوءدو ىف اكل ة>اح رمغنمداراا وهاذهل ىلا اولمعلل عاصمالو ع راح م.سالقمرحلا

 عقوأكتدبلا ىف رثهريخصة اشاهاذعمو فاطعلاب نجا دلاو خسشلا ضعب ىفو لبالا نم نسملا ضراقللا
 ىعقلطأ اذلوالاغاهدويىذلامنغلا ن هريبكلا ركذلا شدكلا (ىرولا شدكل او)ُكفالا ثيدحيفا
 ءار وني-:حوةقمواووةلم_عمءاكهنا ل ةفهيفاوفلتخ|ىرواو سدتلا فال_-<حدملاىئ رسئرلا |

 وهل قو ناضلا ن مدختندواج ىهودر و<لا ىلا ب وسم هنادي ريثالا ةياهملا ىقوةبسن ءايابمأي ةلمهم
 نالسر نيا لاقو ىسمتنابانلالعا لعيلوهل_ص أ ىلءءاجامدحأ هو ظرقلاريغبدول لا نم غبدام
 اهعجوةروحتاناحادعلا ىف ىذلاوةروك للا دولنا ىهو روحال ةيسنواولا نوكسوءاحلا فب ىروهلا
 ىل-ةنو ةياهنلا قامىلءىفالطسقلاو ىاحلاو ىنزمشلاك ىثاوحلا باررأرصتقاوابيقواولا مافي روحا

 ىهو ءاروحلا ىلا ةبسن ىوكملاىرو أ ناب جعلا عسبنمو بئارغلا عم هراتك ىف ىرغثاكلا نع

 واولاة تك اسة-يكالدملاورصقتلاءار ولا نالواولا نوكسباذهىلعهناوهاوك اذا هروحل اق, ةرودمةمك

 هانعموفلالاةدابزنىراوملا ىور ودوا_كلارجشامكلا نمبرضواولا حّمْمب ىر ولا ىنا جلا لاقو

 نودي نيراصقا ناكمهنال مال اوهالصلاهءاعىسعراصنالنو راو#المقاذلورجالاال صَدبالا

 هيكلاعضومنالوأ ركذامل ديا ضدبالاب فا ريسغب ىرولا ىئاولا بايرأض عد رمسفاذإلو بايغأا
 واولا عمفب ىروحل ااه ره-ثأهجوأةثالث فدصملامالكو ثيدحلا ظفل فنا صال لوق أ« ضدي

 وهومنغلان هريبكلادارملاو ىندعاهلكوواولا دعب فلاب ىراو ا ثلاثلا اهنوكب ىرو < ا ىفاثلاو

 دخولا هاطعأ اذاالاهنمذ خو القبا رضالهيلاجامح ام هنالواهسفن أ هنوكل ةقدصلا قذؤرال

 اهليقامحاتقناو واولا * رحت عمل«: ل لوالا ىلءوةاكرلا باثك ىف ل دفإك صقان لكو مرحلا نمرك ذام
 سنايالثاوأح رفكروحوهوهلعفلاعمتوأ قباسلاة املا مالكر هاظوهاكسايقلا فال ىلءاما
 هسيففهغللا لهأ نم د>أ هل ة.ملناشابكلا نمهنا ناجل |لوقوةريحلا ةدام نم ىذلا املا ىواولا
 لئاطالب لب وطمالكانهمهضعبلو رجادول ل |ممذخد,ىتلا شامكلا لود نا هاى ذب ناك هنالرظن
 لدببداص لكن اف غلاسلاقيوةمجعءنيغومالوةلمهمداصب غلاصلا(حراقلاو غلاصلا اهيفمهيلعو)
 وهليقو ةسداسناة:سلا فهنسىسبتناو لك ٠«مئغلاورّبلا نموهو هل < ىف لصف اكن يغلا عمان س
 حمس مثلجعةن_تلوأ ىف ةرقيلاداونالةعباسلا قل خدو نينستس لك ااماك ف الطالا تاوذ نم
 داض» علاض خ_دنلا صعب قانهعق 'وامو نيدو ةئس علاسو علاص مث سيد مث عاب م ىلا عدجم

 وهوفلالادءب نيتلمهم:احوعا روف اقبح راقلاومهوةب املا نعلق وعن رد ةلمهمنيع وةهدعم

 لاوو لالا نملزابلا لمع رفاحلاىذ نمحراقلا سوماقلا ىفوة_ماخلا ىف ل-_ةدىذلا سرفلا

 عذ-- مثواولانوكسب وح ىلو الا ة :-لا ىفوهونينس سجن للك أامرفاحمتاوذنم حراقلا ىفاحتلا
 اهتمرخأت اناو ر وىلاعت هللاهجر فم _ىملا هلاام ىلع ةداب زبوةكملاا ذ_هىفو حراق مث عابد مث ىننمث
 اييعمالوامره سلامهنمذخؤي عونلا|ذهمهدنءدج واذا هناهرخآ ىلا مهيلعو هلوق ىنعموهانمدقام|
 مسمسممست مسمن ما ل 1 ا د ا 1 هاا ا ل وس ا ا الا ديالا ولا 1 دورا دش رس كال داك زك يطل يو

 يك
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 ىطعأءام ناوروك ذفرسالا"اناواروك ذوةُعاستناكاذا ةاكرلا هيف سكت ليا نا كدت

 ناكامىلءهلم-<ىفاشلاوباصنلا تولوا لاحاذا اتاك ز ىطعأو اهموقوأ ارانيد سرف لكن ع
 نمِل| نمةلو.ةد م (دهمل وهيل عىلاءتهّللاىلص هلوقو) هققلا ب2 2ىفةطو سمابتلدأو ةراجتللا دعم

 ماللافهركذ ىداسلا ىدهنل|ةفهطل مال_سااوةالصل اه. ءهلاوااةراشا اذه وابياعمالكلا مدت

 هنالدقو ليلعتلل ىهوأ هراطخةأزعنههراتك ليزنتل وأم هاكل هلوق لزم مهضعبل هلوق ل. زنتلوقلاةلص

 ىل_صورلا سال لجو زءىلاعتهللاوه ىت”الا مالك | اذهب بطاذغل او مهلالوةم سدلا ذه نالنيءةمانه

 هدايزوةكريلا لعجاىأ( م لران) هلل ابىأ(مهللا)لاقو مفاعدق ملى نال سو هيا علا تدلل

 ناو ريعبلا :د_ص كربلا ل_صأىلاعت هّللاهجربغارلا مامالا لاقملال_صاووامو.ةمهتامثو قزرلا

 لاطبالاهءزلي ناك-1بر ااكورسهنمو موزالا ىنعم هيفرعةءاوك رب قلاريعما| لرب وهريغىف لمعتسا

 ءامسلا ن متاكرب موي عانحتقل ىلاعتهلبا لاتْئشلا ىف ىهحلالارمملا تومثةك ريل اوءاملا سم ةكربلاو

 ثيحنمردصا ىهلالا ري ناكاساو ريا كلذ ه.فام كرامملاوةكربا|ىفءاملا تو.ءاه ري تونا

و هك ره-.ذو لراعمةسوسد# ريغمدأب زهنمدهأش دام لكل ليةرصتالو ىم ال ه+و ىلع سدحال
 ىلا

 نيرسا لا ضءبلاذاكس ولان اصةنلاىلاال ة فد ص نملام ص قن.ال ىوراسع ريسشأ ةدار لا هذه

 ع(هيبشز# اح ورءامسلافل_عجىذلا كل رابت ىلاعت هلوةونازيملا ندب وىنب كلذ هل يق ثيح

 راما هيف ركذ عطومز لكوةء”الاهذهىفةروك ذااتارينلاوجو ربل |هذهةطساويان ماع ضوقيأم ىلع

 ذخأهئمو ه-ياءدب رمال ويةكوهو كرام ركذعمةروك ذا تاريخ ا.ىلاعتهصاصتخا ىلعهيمنتوهف

 ىلاعت هنا لص ىلا ىلعهموق نمدقو ةفهط نأ مد_ةندقو كللاةروسل وأ هلاقام شكلا بحاص

 مك كرايمهللالاقو مهلاعدةالوأ ءانركذ ماللك ىف مه مام ها -كفمهباص ا ديدش طحق ىف مهو ٍإسوهيلع

 شضةاوةمجءاداضلاودلهعملاءا لا نوكسو ملا عاقب ضخلاو كرابي قام ةم(اه- ضخم و اهضىف)

 صح هنموءاق_صلاو صولا ىلءلدتاهلك هيدامورت اك ص لا الوالا ىنعمو ٌةمحعم هئاخناالا هلم

 نبالاه-.ةىذلاءاقلاكءركتءا صأض ل اوهو#و ض <« قزءودولا هت ذو ثيدحلاىفنامالا

 مهوناكهبىمسر د كمالةةصوه واضرةهديزذخأ ىذلانبالا ىمس وهنمذ خو ف هدرز نمزيمشي ىح

 ني للاىف لمعت ءا مث زملاو طاخل ا هانعملصأ و فا! اوةمجءعملالاذلا نوكسو ما حّدفب (اهقذهو)

 م-(ماعنالوأمهْض رالعجارربم_ضلاو « طقس ئذلات :ًارىل-هقزعءاؤاح * لاقءاملاب طواخلا

 هيلعىلاعت هللا ىلصمدإ اعدقمجاود كالهو مهدالب لع ه.ءاكش ىذلا بالا ةفهط مالك ىفةروكذملا

 حرمامو هدر رهستم زيمامو هدب زر ملاصلاخن اكام اهماقان مهام قم كرانمهالا هلوقب مو

 :نوكياءاوهوىعرا اتامنب رثك_:اسغاناءلالا نافاوتعس ومهضرأ  صخ نعةيانك عوج وءاملاب

 رثدلا ىف اهيعار ث ءياو هلوقه_يلعلدبإك ةبا «ةب_صخم اهل عجاو مهدالب قسامهللا لادن اكفرطملا

 عتفب رثدلاواهر غو لبالا صرب ىذلا ىارلاوهلسرا ىأساذلل هلوسر هللا ثءب لاقي لسرا ىنءعشءبا

 حفزو< وهتوفافد>اولاىلععقي وةريثكلا لبالاوهوةلموملا:ارلاو ةثلثملانوكسو ةامهملالادلا

 هلرأو)ضرالاه-بوىل *تاهالئاطغااوهوراثدلا نههنالت امنلا ةرثكو بصتملا رثدلاليقوهئاث
 حفيد مثلاواةرعماب راحولاعج و هوءاملاري_دثنمدعقي دعقك رحب رن نم محلا مضي رف أ (دمثلا

 ريثكدلا ناعم نءزاحم هلأ وليلقلاءالاوهوةلمهملادهرخآو اه كساز وجد فو رملاعشتو ةئلثملا

 ىىما.دلاوةداوعأ اةفرعمؤ

 مهللا) سودرفقلاد سه

 ىأ (اهضءعىف مه كرا

 ءامهطلادع مل ىذلا| مب
 رهاافل اوىفاحذاادرك ذ

 جرت ملام هيدارملا نا

 وأ ناكاواخوديزهنم

 ةحوتد م معوشوا ةنهأح
 داضوةنك اسةلمهمءاخل
 ثيدك اهئمو ةمحعم

 نامالا ضم كلذو
 ءاخلاب (اهض#د)
 نم ض لام ىأةمحءملا
 ردص مودي ردحأو اهممل

 ضخ او لوعفملا ىن-هع
 نب الاءاق_هكير_ك

 هسيثو هدي زحارخ سال
 سهلا ةء:اسص

 (اهقذمو) ف يحصتلاو
 ءاملابابخمل نم طاخام ىأ
 ةمجعملا لاذلابق ذا نم
 جزم لاىن-ءعىاقلاو
 ني-ألا ليقو طاخلاو
 نيةحئلاو-هوى.ةرلا
 ثعبأو) ىيفوتلا هللابو
 اهيبرمواهكلمىأ (ابيعار

 ىهواهكل!|هنوكدتو

 مملكدر وأك هتيعر هلرنم

 نءلوسم اكو عار
 جدشد ( رددلاف) هتيعر

 ةئاةمنوكسفةلمهم

 ل_يقوريثكلا لام لاىأ
 بص انههدا ركل

 ذب ( ردلأو) تابنلاو
 ىدىل عت هلوقهذمو ما

 ءاملايأءميم نك دقوةامهمن ادق مموةئاثم عتب (دمشلاهل) ةعبسلا ف فيقختلاوديدشتلاب ىرةاعومش ضرالا نما: رحفت

 اري ةكريصي يت> مه هرسأ يللا هإهدامالىذلا ل.اقلا



 حلاصلا ل_جرلل اصلا لاملا من لبو هيلعىلاعتللا لص لاقاذإو لاما لابو لالا ضعبفالا و لالحما ئأ (لاملا فمه كرابو)
 رهطالاو ىارلاىلا ع.جارهناهنمردامتملاودارفالا ةغيصب هل لرابوخسنلا صعب قودمك ودك دلولا ضع فالاو اصلا ىأ (دلولاو)

 ماقوابياعبظاو ىأ(ةالصلا ماقأن م):دلدو هلام مه هلكل كراب عملاق امدجالا ن همأوهىذلا دارغنالا ىلع مهل ماع باطخ هنا

 مايق نمتادامعلا ع.يجةالصا الدق دق واه كل اواهادعي اهملا ص رومل | نهةسعت جلس اواداقنمىا (اماسمناكإا ماك رأ واهطنا رمل

 وهومايصوس | كلاوءاملا ف لاملالذبوهوةاكزورطاو#او ساو او سقملا سدحو هوريصوءان' وءاعدودوجسو عوكروةءارقو
 برشلاو لك الا نعل مالا
 ةرراعو سفنلا ةدهادع

 ىهو:داهشو ناطيشلا
 نهو) هلوسروهللاركذ
 اهاطعأىأ (ةاكرلا تآ

 (ان ع ناك)ا,يةحّاس

 ىلا هلّذس وأهمالساؤ ىأ

 ىأ(دوشنمو) هناوخا

 (نا)هناسلب رةأوهبلقب
 (هللاالا هلاال) هناىأ

 هللال وسداد ْناو ىأ
 ىقىأ (اصاخم ناك)

 دحأ ىلعرصتقاو هناا
 هددعا وناكمهمال هينكر

 يلا ىنهيدصقف مانصأ

 ءراهت-ثا عمدللاى :وسأه

 هللا لوسرهناب م-هدذع

 هيزامالا مممساشياو

 مهئاربكم ودقليلدي

 باب نهوهف نينه ههيلع

 هذ هزنالوأ ءافاكالا

 عومل لع ةماكلا

 قالطاب نسدايددا|

 اذلولكلاٌةداراو ضعبلا
 هللاالا هلاال لاق نمدر و

 ناك نموةن الخد

 ىوغللا ىنعملاهيدارباماسم هلوقة كلذ تفرعاذاوةذحلا لخدهللاالا هلاالهمالكرخ 5

 وهوداهحوةعكللهد وتل اوهو ج>واهثادالدح اولا ناك-لا موزلوهو فاك.ةعاو م1

 لان تلت 1 هرب هر تك ءارتكاذاو ىارلل هلريمض وهئام نملقام رك دارا ذابلاغهلهموزال
 رثكالا ف برعلا مالك فوهوكاعوأدلو:ءام لك لا-لاولوالا كرا. ىلعوأ هلبةام ىلع فوطعم(دإولاو
 ملا هاوقك الماكاما هى (اما سناك ةالصلا ماقأ نم انهامهمم لكةداراز وك و لبالاصتخم
 ةال_صلاةمازاىلع2ُ كلادارخاوأ رهاظلا بسهمالساب ك<هنادارماوأ هناسلوءدب نم سانل ا !سنم
 نالهرهاظ ىلءهنا ل_.ةوهحورمشو فاشك-!!ىفىةحامك اهياعةظفاحلاوةموادملا ةالصل اةهاقادا رملاو
 كل-:ةيهنالرفاكلا ك-ىفوهوأدجأى وةدحأ قرفاكاراتنالوار فك اك رتلالحما-ةرت نم
 ءارقفا ىلعالضفتمامعنم ىأ(ان:سعناك) اهادأواهاطعأ ىأ ىق آدع(ةاكزلا ف آنمو) هنايب أيس
 د_يحوتااةملكب قأن مىأ(اصل ناك هللاالا هلاالن اده_ثنهو) نيدلا فبوأطم ن س>رسابام' آو
 ىلءنهؤملالاو-أ لباب نما ذهوهماقىفاس هلوةةقباطمرهاظلا نالهناميا ف صا #وهفا هب ناعأو
 لوسرد © هّللالا هلال ىهوةداهشلا ةملك لاق نمدارملالبقو قافنلا مدع ص الخال. دارملاوحالصلا
 ثداحالا ىئةدراولاهرئاظن لم<هياعواهمامتبةروسلا ىأن يملا باّمكلاو مح تأرقلاةءاكو هذدللا
 0 ريس نمىلام_سامىلعءان ىاقلا رصحالالمامتهزلل مدقم ريخ كلا ) كل رشا عئاد وذهم ىف ايمك-ا)

 تناكىتلا قيئاوماودوهعلا ةياملا فاكاهمدارملا كرُشلا عئادوو باذن ن ايبل ةضرتعمءادنل | ةلجو
 رخ الام_ممدحاو لك ىطعأ اذان رغلا عداوت لاي ةنداهملا قرافكلا نممهرواح نمنيب ومدي

 دارا انارهاظلاو اد_يعىأاعد :وهم.طعأل اق. فءاه ريغب اعلد ودهعلاكلذىمس وهوزغالزا ادهع

 امواضعي مه-ضعبلتقو اوي راحتاذا اولتقاعةذ اوما مدعبورمل ا دعب مهندب تعقو ىتأ | مهدوهع
 ل.ةو ارده هلو رتمىأ هذه ىدقتخت ةياهاملا ىفمد لك رخ” الا ثدد لا ىفائردهءامدلا نماوقارأ

 هومْرَمْلاعءاذولا مهيلع بجوولق كلا كلذ مال الا ريغقر امكلا ضعبةئدا وما و مْرتلا اوناك مهنا هانعم
 هد_عب قالو كلذ نم كرشلا قدومزتلاامدوي5نماوةلطاف مم يدفلاخ نا م_هوزغب م_هرعال
 ذأ لامامنالم4لالحر اهك-لالاومأ نمدوعدو_ساامناداربن از وي وةءاهملا فلات م هفاكتو
 ىلعءالابهعيدو عج وهفرافك.لا عئادو ك>|ذكهوءىفوهف لاو لي خفاحاريسغ نم رافكلا نو
 ناكامدربل+-عجودلللا مرك ايلءفلءرحاهاا _ىوهياءىلاعت هللا لص ىنلا نأ ه-يفانيالو اد_ه

 ىلا «”هنلا لص هنالوأ هلمانغل اىلل> ل.قناكهنالتانامالاو مئادولا نم لبو هل عىلاعت هللا ىل_ههدنع

 نامالا نماودعس ومال_سالا ىقاونعطيفهانامأ وهمماه-ثياهذ 9 امخللهترسن نمرق مس .وهماع

 عئاضوو)

 ىرهاظاادا.ة:الاوهمالسالاناذامو يفمافا خا ناو اعرشد_تاوام_كامذا اضن اتم وامل هناك لكلا وقىلاجاةكالف
 ىلع نامالاءزاسحلا هأوامنام_هويةال_-صاا ةماقابه صوص نكلرخ "الا نءامهد_>أ ى:ةسالو ىطاملاناعذالاوهنامالاو
 ( ةلرشلا عئادودمنىنب اي ك1) ةسيعجلادرحل ةيطرمشلا لحما ىفواولا ن اوالماك امل م ناك ىنعملا لاقي نا ىلوالاف هلزتعملا هيلا ب هذام
 لءقةنداهمو ةحاصمابنودهاعتت منك ىلا قثاوماودوهعلا ىلع كةررقأ ىأاةاثيموادهعىأ اعيدو هتيطعأ موق نم ع-ادو عج

 دهعالب<يلعردقرفاكياههنال ملول حافاووما سل نيذلاراغكلا لاومأن ههوعدوتءا اماهدا راو ةعيدو عجا منار هظالاو مالسالا

 دعوالد دهعنكيملامةاورءديرثيو طرشو



 كالمالا ىلع عضوي ناك امىأ يملارم ككل او ةعوضو م ىنععةعيس و عج ا

 وأض ةنالو ارق نع ارا نا وعدا ام ممر نيماسملارئاسك5 لات ناث ةقدضل وذاك لا نم

 بورحلا تانغ 12م4 نورد ءامسلو 1 ءاعرلا لع هنوفظو ةيلهاجلا ء]ولمناك امنأ ىعملاو ملا مضبكلملا

 هلوةىفاك ىلع عمو مئاضولاو عئادولل نس ريوخالا نيريسُمت !اربدةّثباهرهاظ ىلع ؟لوهق ك:مذخ ال

 ىلع نوكي ه«ءافولا مزلاذادهعلا نا هيلع دقو م4 نيلوالا نس ريسفتلا ىلءاهلق متاسأن او ىلاعت
 نطل" اهل و ماسالا دعباهبافولا بالمالالالقموتداهمدو.هعومنم بول ضرخ نالدهاعلا

 ىنعمعئاضولاامأو هيدتعبالر ئاك-اادهعنالرماككلذك سلو هلام ىلع مالالا لوف ا هسءافولا بوجو
 لع هادنه نات ارا (ماعرحال ارامةعارمهف مه-ضعب لعتل#' ”ناوى-هقءاك زل فيلاكت

 ريس ؟وماللانوكسومأا كانا مدن طاعأ# )ع ءاكزلاىف ططانالا هبسيفاب ير كتل را ا

 بالا اهعن الأ .ةفاعتمتا# لاو ةيهانلاالب ةيمئاثلا له هناء اطل مز> وىلوالاةام-هملاءاطلا
 اهدار دوم اعد :هضاذاامت دباهجر ةةقانلاكطل نمهل_-صأوه- 0 رغا طاىنارعالا

 تزن دتوهنأ اق ىرامر 4 ىعءالارعش فول حغلا

 تباغناتلاغرش 5نهو # تنذلابتطاودعولا تفاخأ

 ةلهيمءاحابملت 5 اسمالو هلوأ ها اا | غدطو صمود(: 0 كا ىفدحاتالو) ىنةخااذا مرغلا طاوأ|

 لاقيو لودعلا اء مول_صأو ق# |نءلدعو زاحاذا اد داح ادا نمةمور ع ةلوهملادوةرو كم

 مامهرب_غداورىذلاودحاولاب اطئاو للمفلا, ىدتقلا اور ىذلاوهءافكلا فىذلاو ال اد ودلأ
 نيعديد شنو ردصملا مسالايمأي 4 اىفدحاتالوةاكزلا قطط“ الودالصلا ف لةاثثالودعومالودهعن 5

 1 ءار هنا ىندب ةيريثالاةب| ملا ىاذك هلم .ةأم ىلع ع ةاوةعامجلل نا طخ هرالدجولاو هو نس ريخلا

 اذهودهنىبب ان لوتفتعامسم يلو مزاكهالوس ارادس راو لب كاوا مردصملا اول

 نب .طاخلا ةءاماريمض ىلعالم ثم هل ءةام ناك ناوم مْ نمدحاولبأ طل |هجول هيوم. ريغ ىلءراح

 نبال اتو فيقخل ايدرمخالا لادن ىطااوططلاو اناا 2مل "ملا طاطلالا ىنععططا ل اءاح دقو هنود

 ىددقلا ةياور قريضالو ل هرغ ى-مةذمل هسف:نا تثالا ىسم بابن منو.اابدحا:وأ ططانالن السر

 هريظذو هأءاددب ؛ااو ,طوخأم عمجْنيب نم ملسو هيل عىل اعم هللا ىلص ىنلا ها مالك- المن ااريةباط#ل اذا

 ماذل قمل موكلذ امو ؛مزاك- | ا «نمسطوخ ثيحْكلذ دعب ن م._:ءانوفع مث مالك لا عصفأ ىف

 5 ملا ةعي_صدح وننعمفن وصلا اونيقاملاب ضد رعد ىبعلا باط كنب مذا نمدحاو صيصخت 1

 ساما فد >اول جوت ملالوأ مهتمرب م باطلا ن لع ع وهج وفطاايلاةثمالل دايقنالاءاحر مهلا

 ل هرشلا »رع اغلا ةلرمم مهاب ريل ةينغ ىس/م مهاهنو امهعاضنر ,عل هابنت مهمعحيراخ

 نود ودم ىلريمضلاوىهىأدحاتو طاطا اللب ني ءئاغلاروك ذلاةءا ج ظفاباودحلي واوطاي ال

 الوت ماقنوديزلا لاةيالفءا ا|هةحاتالو ثنو اريمض هلدوعبالل-:ءوملاسرك ذم عمج ناك ناو

 ةدرَعم بغا هنأالا ثيثاّلا < ة,موة”لاحرلاولاحرلاتماق فالذي دقت نورم ءلاالونوديزلا تماق

 ىلاعت هاوق هنمو نوبل تماتوكف هلعفب الا قالا« 3 همك ىطءافريسك تاجا

 ثدنا“ انا هيهودتو مو-ةنو تمام نودلازا و لا عك راضن ل ءاوغبهبشت :ماىزلاالا

 بهذماذهتل ىذلاءوض لاق ءا |١ قا ازاوحلل-يلد ليريس ك_:عج هنأ ىلا ةاحذلا ضعب بهذو

 ىذلاوهب وسسبا:5 عورش قةروك ذمة سملاهذهو ىط+ةىطخلا تاق بد صهريغىأرو سدرغ

 . و ىعملاو اك زو ةثدص نموهك المأف

 ممرات ىت 9 فقاظولا

 الو كسنم اهزواجتنال

 - وأ 0 |

 3 لوىأ مهلا

 ةياهاحجا ىف سك ولم

 هءاورثاةساامو يلع
 هريسغو مام نم كنود

 ممنماه ذخانال ىنعملاو

 ةانمهفلالادعب ىلا لوتأ|

 لب رهاظ ىلع سدا تت

 0 هل-ك] ارامتعاب

 هر ا هلا ول

 فئامعلاو عئادولانم
 0 تسال ططادال ال)

 0-0 ان ا 0 و

 اير

 يلب
 ه-دجوته سم ىلا, نسم

 اهعنءالىأ 0

 اذا طلأو ميرغلا طل ن
 دارأ ىو قع م

0 

 هدعبامو(دحان الو) هلوق

 ىأ داحلالا ن-موهو

 لكمالو ق4 ا نعلدعتال
 قدايعلا ظوداسفلاىلا

 ىفىأ(ةايحلاف)دالبلا
 انالاو كتئاح ندم
 ةغيص»نالع_غلا دقو

 ىورو نالوه<# ىذا
 امبيفنونلابىرشختزلا

 لوقلا !ذ_هاو مزلا ىأمارك الاولالك ا اذامب ؛اوطلامال_ىلاو ةالصل اهياع هلوقهنمو:اكرلاك ءالىأ هلوققىناسماثل|برغأو

 ةم>عملاءاظااب شد ,دحلا ئاوطلا نان مهووهو ىي و :اهاوكسعو



 اهناكرأواهطئارسش مايقلااهدأ ىندملاو لو هللا ة:يصب ىرخأ ىو علا ةغيصب ةخ: ىفو (ةال_-صلا نع) لساك-::ىأ(لفاثثنالو)
 مل ىوربو ىزاج ا لات(مهستكو)

 لاه عااو اعنا
 5 رلاف:هدنخوتال

 هريغو ىكدلا هلاق ذك

 هنأالا ىك أطنالا مهعبتو

 حم اذه

 ناك هنأ عم دي ا

 0 اوت ىس نم

 ّى ممل تنكو لاقي

 لطرد ف ارا
 هللا ناىلع عفرلاب
 ىهركل هلوقيةرد_صملا

 ةيشاحىفو مهيوتكملا
 ةدفاطرلا نأ يراد

 ى-<الو ل-عوأ فزر
 ىوحشل هترسأتم مله

 مارا ماقمو مالك- ||

 هير هلا ىلا سملتلالاقو

 ميلعةياورفو ى#تا
 ةهض.رغلا ةفيطولاق
 ناصت لك ىك-لعىأ

 خود مرام
 نضر نة فططتلاو
 لوكا ا ضار
 (ضرافلا علو) ءاوقم
 خسنلا رثك أىقعافللاب
 هنأ قيس قو ةذودعاا

 رقلاوأ لبالا نم ةئدلا

 ةلم-هملا نيعلابىورو
 نولاك [نالئاوب مفوقنمةف امن ضرعىلاةذي رااطل كو ىأردتؤررك-:.الُع !رهظالاوهو

 - عل ١ صن رعلاو |

 م رفاىأ ب صالا( ةضيرغلاةفيظولاىف) مياعىورت 9 نضلوإ

 فرح ىلءريمضا | سا ةناهءاعليقو هأن اصقلاملا فو*الولو فو رخ باد اضتراسد رغلوةهنالاك |

 ءاوةبالوأ وقل بطا هنابهسجوب ثيدحلا ىفامو اههنعب قرغال ها هجوالةراشالا مساب لصتملاب اط هلأ

 اًضد ١ رعل د هل -عجوأ هن قيل امياط انمي نموصخل هسفن ىوف اعيشمادحاو مهيقنا ءودهم ب ل

 ءاعجتادهبدرفملاباطخلا نأ سام نبا نعل _-ةنوةح صخلاةهجاوملام 5 16  دا ] ميقأم [

 نوكن نآة-تكز ءهرو>وىق ل رقلاك ىنعم عو الغغل در فعلي وانوأمهتدبن 1 وأن

 ادهلوقأانأو © ةدئاقرب ع نم لملاليوطألا قهداعرلءعوجن هىغالو نمسالا_هقأواناقتلا

 اناظخر_> >اومااك قنوكالهنا ىهف) ىدر ]4م اك تا >:لا اهرك ذئد- ءاتىلءىن :ءمءأك

 تدك لطول اهااز راب ترك ذةدعاتلاهذ-هو ةء 9 هو ع-جالو فطعري_غن نمنب را اا

 برضت دب زابت نأ[ تاتولف هزل وهل قفل نوكي نآلوألا د دو“ قةعد رابمدي .ةمابتأرفمهمالك

 كنرالاذاركذ ذاو د زاح رخ الار غام_هدح [ناكولذ ارباذةءالنأىاثلا « عن «1مشترم اب تنأأ
 امهدحأ نوكءالنأ فااثلاا رع هلل صةءالاكضرتعاق ل كر دم نورس هردناك

 هاوةؤىلاعت هللاهجر ىتوزرملاهح مدوبول هلا لاعكأ قالا هرك ذاك اك ةءأرو 2 مخ الا ضععب
 صخ مث مهتءا#اباطخ مالك. ل!لوأ ل عجم - 00 ءالورحلاف 0 لورحاب ك-لاهموقاود_جأ 0

 نك ايالاقفعدامالاىليلاءن ك ايأىيحأ * ل هلالوةكدارأام روهأ اا هلعجمممادحاوءادتلا

 0-5 رك ةةيقح ىلع اطال قس نأ ع ؛ارلا 2 د بهناىليلاب لاتمت

 نافع ءاو تعطي انه طبخ رملاو ضرت الو سلاازا رطبا فلل هذ ف لع مالك ا

 رك ذدهنامتر ةاخذلا سئاشن نمهناف هلظفحات ىرخأ |  ىئاضعب هنو اكسل نم هجو نم حمدت سي كر ماااذه

 تبحءابن يملا هنءباحأو تدعل|4-:م ىذتقي مالك دعومالو ه كه الا ةياورلا ىف هلوةبارعاىف

 ةالوتو هرظن اهقادرأ لامةعءانن كا اًذاقورك 1 ا

 ىأهل-.قىذلاكه-فمااك. ااوماللا مزح «(ةال_صلان ءلقاةث الولاد 2 مدام د ]1 الىأ 5 6 احلا

 اييلاةك 0-0 1 اك ةبانك لع ل 07 0 !او نسا لسا 0

 ةيزيءاقلاودلا ثلا« الا ةيطولاو سلب قاعتموهو د4 ىد ل در وانزل هاد

 طرشلاود_عءااىلعقاط وفزرلان لا ل هوك هس

 طرمشامودوعلا ةبتك ىأر يخالا دار 1 او ةغللا له أ هلافاك نف سك نم“ هب فظوومه' اظوهعجو

 ةّضا رفق مهياع صر ةامىأ(ةنب رغلا)مويلعةسر ١افئاطولان همونمذ خو امدقم 4 اكرلا ىف مهملع

 د[ ةلاهنلمت ىاارط ان[ هظرغل ٌصراقلاك ناش 1لاةَمر لاى عع ة هصل رغلاتناك نافة- شو رفم ىنءك

 باصن لك ىف ىأةفيانولا فك اعىورهنال ا: ههدارعربغ ى- يذأ معافتنالاو لمعلا نءاهعاطقنال

 عئادتلا نمام_مْدبامل هاا( ضرافلا 5 -او) هلوةنالوهدار الدرة اورااهذ- هود-:*صرقام ||(

 صضرالاةفيظوك مفارد ةمىازرالاب األ 4-_ ةيظو هنالياصتلا ىلع ةقيظولا قالطا ه_هقامةي ع

 ءاغلاب ضراغلاو مهوناكه-يفزو تالف ٠ فت ةاظولاد رابؤرك ذاك هةع هللا ىذر رعاهعضو ىل اةئيعملا

 صضرافقلا اورخ* الآ ةدك 2 اىفام.ديؤن و اهريسقت مد ترك هو ىبحلاناهربلا هطء_طأك

 نيعلاب نادل ا هطمء_ضو اك زل اهي حصت الورال امصنالا لعن وك ءالو ك-نمدخؤ ال ىن

 ةاوهملا

 "م 1 هذاك لاف نمنع ال خعلاو هنومرد_> ضرعد !ضرءامالان واك اءال ىأ مهل ارب معن ض راو علإ



 اهجاتندعب رفاحت اذ لك ىهحامملا ىئءاسنلا نمءاسفنلاك جاةنلابدهعلا ةثيدحملا ىأ ةمجعمنيش مثةحو ةةمءاقب ( شي رغلاو)

 د_>او ىنعع شي روش رقءاج دقوا ثرقوةلوج ماعنالا نموىلاعت هلوقءديوثب ولاقثالا للبالا نم قيطنالام لوقو ماي أ ةعمسل

 عقروتا رلا حت ب وك رلا)سرغلا وىأماجالا ريسل ههملانيعلا رسكب (ناذعا اوذو) هل اسال امن نم صرالا ىلع طسناام ل هو

 مضوءافعت فب (ولقل او)ةلابملا ناز وأن ملوعفنالهبوكر ررك-:لةةثموةفاكالب بكر و مدل: ىذلا لولذلا ىأب او كلا وهوماملا

 سرفلادلووهوورجكهواوفيفختو موو همالزوكسعمهاؤرسكةدقووم_كديدّشْملا عم وأ مند و ودعكو او ديدشنو مال
 ايلا الا ل لا يل ا ل ل ا ا ا م ل م ااا اا١>جغقجّّّ

 اهباحالةيتاءىسهفةتدصا|ىف لبةتالىهورسك اماصا ىتلا دعا رملا ضراعلا لاوءاقلا لديةلمهملا

 ىفو رح: ضرموارسك اهبيصي ىتلا ةقانلا ىهوتلمهملا نيعلا.مسنلا ضد ىف عقو هناءافخلا لبزىفو
 تص رعاة ياهضرل ضرع لورسسك اهباص أ ىثلا ني علايىل.ةوءاغلاب ضراغنلا هخسن ضعد ىفندب رعلا

 او رسكوأ ضرمهراص أ امالاو رحنن حلا ذاالا ضراوعالنولاك!نالفوثبورمسك وأ ف1 اهاصأ اذا ةقاغلا

 رسكسلا دعوأ وأ ظل ىفاجتل اةرامعنم طقسدن اك تاق « «اكابريعت برعلاو هءنوعفتنيالف توعنا
 0 اوةلءهملاءارلا مسك وءاقلا حافي( شد رغلاو) سرا اهحوه.ددو ملا: هطلت رشلا قواضرع

 قرطيالامهنا ى>و ءاسلا !نهاع تهل اك جات ااندهعل !ثيد_كلاةمحعملا نيشلاوةنكاسل اةردحتا |

 ىناك شرفلا هيفروهشملاناك ناو ىنعع رش رفو سرفلاقي هنا ى> ام هرغصأ لبالا نم لاققثالا لمح
 انو كيعد وهو تايثا| نمضرالاه->وىلع طسناامشرغلا ليقو اشرفوةلوج ماعنالا نمودهن' الا

 ن :ءلاوذو)ابتسخافىفاثلا ىلعاما وةسف:نوملا الف لوالا ىلءاماةاكزلا فذ ون الا هاكهذه نأ ىنعن

 ذءورالف هيحاص بوكرلدعم ا سرغلا نمةلكزلا + ال ىنعب هلم ىف نانعل | ىذب هقصوو مهم وكرأ مه

 رك اكدر , وذةفص عف رلاب بوك رلاواهطسوأ ن مرسل هنالريغصلا |ذكو لي اةاكزباناق ناوةاك زلا ىف

 دي زىلأن عو هتماعقاذا هتواذل اتي ىرهوجا لاق اهنعماطغلا عطقي ىأ ها نمىلقي هنالاولث ىمسو

 فطءواون ودولقلا ىورواقاطمر قا |تاوذدالواراغ_ص لل.ةورهملاو ش> هل اهنالاقو ومسوو

 هرغص نعهن ىنك هناكو لال ذك لاحرلا نموهو بعص! بوكر لارسعلا ره اىأةلمهملانيسلاو ةيمحتلا

 نيسلالامهاب (ىحرس) لوعفللء| :بلاب(عمال)ةفطاعالب عقومناالا نورا ه.دارملا ناك فطعولو
 قاظمنادارملاو ىعرللةادغلانحرمست ىتلا ةيشاسملا ىهوةلههملاءاحلاو ةلمهملاءارلا نوكسو ةحوتفملا
 اذاق ىدعت, الو ىدعش هلعقو عرال ت>رخاذا حرس ةي-املاث حرس لاقي اهاعرم ن عمالة مشاملا

 لدمعت الر ديك ا|باثك قلاتأك اذ_هونوحرست نيحو نورت ني_>ىلاعتلاؤسحارأ ليق تعجر

 الو) هلوقةلك اش حرسسل ابان هريعاك ةدرافلاةلكاشلةحراشأ ايرمعناالا ىعرت نم كت درافو كح راس

 ءاطلا تقي حاطل اوهعطةاذا ادضع.دضءلا#» طقي ىنععن مل مهم نيب ةمجععدضعن ( -اط دصعل

 ةلوشدل مانع رج_ثلكوناليغمأوةاضعلا هللا, ماظعرجش ةلمهملاءاحلاو ماللا نوكسو ةلمهملا
 | مك عطقيالدا رااو زوملاةرجش ليقوعاطااوه ل وق دوضنمعاطو ىلاعت هلوقىف حلطلاو ةطعهللاقي

 اذامكلاب رهماب ىمسملا
 وأةنسلا غلب اريغص ناك
 هنالة-_عاضرلا نعمطق
 لزعي ىأه-هأنعىلا

 ىوربو ىف ملتلا لاوأ ع

 ةعطاعلاواوانودرولغلا
 حصبالو_هو ىبنا
 ةمدعم حقب( سدمضل ١

 ةيد>5 ةدحوم مدس

 رسعلا بعص | ىأةلمهف

 ضرب ىذلا قال_الا

 تااغذا زارت_حاللال
 ةيوعصلا ليخلا لاوحأ
 ليلا ََن لع ةلالداإو

 تهذ وهاك هاكزلاابيف

 ق3 م منمد ونال

 ىو رامافاو ةاروك دما
 لامع دقدتلا نأ ن-م
 قيقزلاو لي |ةقدص نع

 ىلا لوخلا ىلعلوم>ذ

 ةءاسلا ليخلاو مدختامدب
 امييفةراجاللقيقرلاو
 (م>رس منمال) ةاكرلا

 -ورتتحارل اة. تعحر اذاو مزالو دعتم ىهتحرسوا غفت هي-شاملاتحرسلاقي وامهشب ةيسانم مدعل هلبأسع لصقو ىهمل ١

 اهنوجرذ نيد>و سل ازانمىلااهاعرت نماهنودرتن يح ىأن وح رست نيحو نو<رثنيحلاجا يؤ كلو ىلاعت هلوق «ةموانا اهتحراو

 ةءرصب (دضعالو) ء«ديرت حامم ىعرم نمة>حراسل |مكثدشام عنمال ىعملاوةحارلاةدافاة دايز نم اهئ ةح ارالامدقت لعلوهيلا

 ةييطزاونأ هلرضن ىأ هترض# نوللا نس> رحشوهوردسلاك كوش هل تاضعل ارث نم ماظعرحشوهو ( محاط ) عطقبال ىأ ل وعقملا
 اريجهوغل |امعطق نع _سوهيلع ىلا عت هللا ىل_صهللأ لوسر ىم من هرطعو هنول نس>و هترض هنو:سح سر برعل !نوكلوةحت ارلا

 نيغلابئرقو علطلا لوقوز وملاةيآالا فو دودوضنم حلطو ىلا هاوي د ارملاوهو نوبي امءاهتبب مهلا دعوو مهرطاوخ



 عضو, عممجمل ىرملا ىلا جو ران ءنبالاىأ ردلات اذ ىهىلا كستش مو منعال ىأةدد ثمءا رفة حو ةمةلهوغ( رد سدالو)

 اماهصادنعاهدعباعألت اهدعيل قدصملا ىلارشتالىأك ردرشت لاله وداي دل ءرارضالن سيفا قنصل اهدعب

 ىلعاماواور مضت ملام هلوةبايغماربخ سالو هلوتلعحهنادهيهج ول علور طااى :ءعانه 4٠ ردلاهريسقت قف لل كرما

 روهجاهيلا بهذام

 سرك الو) ىوالا قر طلأ ,هريغعطق مدع عهعطق عئماذاق لال رت ا نا طرجم مثرددقم مادام لعتخ

 سال ردلا تاوذماعنالاا خد هردأرملاو بألا هانعملصأو نيتلمهملاءارلا ديدشت وللا دلا حتفب (5 رد كيلعور رقام كل ىنعملا
 هه ردع ءمو أامع رمدعب امحاص 2 رض نم هيفأم ةقدصلا» خان نماهدعيلهيفعمتحناكم فى رلانع اورَم 56 ملام) ررحام

 000 ررضلا نما ىتجامهو قدصملاد:ءناكمىف عمةحالكأك ردرش لال ىوروهنع دضرامضالا نم( قامرلا

 ىرملاز مأهعت عهح  وىلءامحاص دنءاهسل هلومشل ىع رملا نع سحاب صن ةحيال فه :بصمملا» اورام كل قانلاورا هلال
 هانعمنا لمقام 1 و هتحنلئاطالقايسللو مهمالكل هّدقل < عمهيلعاهدعيل قدصملاد:ءاهسح 9 «تةمارلاق فانتلا طع
 اورعشحتال 3 2 ل_هأ عا اص درودتو ضرغلا فانما ذه لك وةحذ :منوكي ناالادسعت رالاددوال ره يلا ترظناقامر

 0 نمم دامو 3ك رلا مم 0 0 1 0 ملام ىنملاوأ ةوادعلا

 مم 50 ودعلانمرزشلار اظل اوهواقامر هتقمار لاق ا ىأق امر هلا يع لاك

 ريثالا نيا هلاقإك سفنلارخآو حورلا ةيقي وهو ىمزلا ثىرض ىأقامر رس علا ةييسحلا نعأأ هولا ءىاهلاق قيسض
 دش ىرع ه5 5 ل.> هدد دج ىلا لاو فاقلاوة دحوم او ةلمهلا» ءارلام 56 :(فابرلا اواك انو) 0 قامالا -.

 8 اوى ,رلاب د له مَ هماش ريد سس هعبع نهم 53 00 ةحاحبا قوم هب هلصأو اهرمركو ةزمها 10 1 ل للا لومتنم نموالدالاةقر ماتش دما فو امله( يما هك ترا

 وأهلءئاملاهقاماوهو ةيفر ظهير دصماموهدشلا ن مكصأخ قد رلاتلكأ اذاةميبلا نافهضقنل لكالا لاقوزمه 1 :قاعمالا

 كلدك ناك اذافمالسالا نءاوعجرتودهعلااوضقنت ملامانم كي ءاعررةمرعأ اذهنا ىعملاومدقت ام 3 قاما لع لمحملا 5

ا ةقالا و لكداذا قدرا
 

 0 :ءملا ناله رش ىف بههرتل اوهيلعراغالو *ءماده وةرقك !|نمكريغىلل 1ءامك م

 سس سمسم

 ا تناكترمضأ اذا هئافّواد_ءلاو ثك_:لاوردغلابوريسفت هنمسيرقودهعلا ضةئاورهظ: م
 00 قع ءدضل ىدتعتإ ا هنأت قدصملا نعىنعد معلا ن مميطقءاهخأب فاد , راارامضاريسفت امأو

 قاوم عسي | ادعو رد سكال هلوةيىلءةماذهىلعوهفاوسحو مهردماعن ارشح ميراع
 ثرلا ريسغت رون ”املاروهثملاناالا ىرهوملا 00 مرلا نالةغلل

 قد الامم هلق دلاوذ-!نوكنالزاى ةخأو حامعل اريغ قدر ةن,لهنابهي ءاعن اهربل| ضارتعاؤ مدقتام

 اذكو هركذ
 قافنلا ناب لوقلا

 رامضا
 ةةهقالةراهظاعمردغلا

 هريس
 ةءاكيمريغ

 ذك 2 شل

 ثددحلاىئوةقنالا ىهو

 ىأقاممالااورمضتولام

 ى..هتثاةفئالااورمضت ملام
 ليقومظاعتلاةقئالاو

 قمرلا ليةوردغلاوه

 اوقدتال ىنعملاف برعم

 هللاو مثغلا نم 0

 (قابرلااواكانو) لآ

 رسكبهسقب رعجرسكلاب
 لالا ىف ىهونوكسف

 ةراعتسأم اك اقوم ارملا نعل ->ارعذيعد هلكف ةرواحما ةقالءل ازاحم مهءلابةدحوم اب ف ىايرلاريسقت
 ناهربلا اتش دحلا> ا رمأوأ مازتلادهعلابدارملاوة-.ك<رصتوأ ةيليثع
 منار. :أ||اذ_هىلعو قلعملااد_هغ نمىردأالو مثغلان ءزاحم قادرلان اقلعملا نع
 لوسرلا ثيدك قيليالجمسهلثمو محعل ا اولكان لام 5 :اكزاودأ ىلا لوؤدذ اذن يحةيفرظلا هده :ءمالو
 اورمضتةيناسملالا ىثاوحلا ىفومالسلاوةالعل هيا هتحاصفن يبل قو.سملا سو هياعىلاعت هللا ىلص

 ءارلا سكي قامرلاءامقس ثااغست ضع ىفو رمل دنع تدل“ 1 ره 1 ا قاما 0 18 ظر رب لمح قلعت: لاش ل ضغيلاورد_غلا ءانعمو ماركالا هنري ف اقايرما دودة زمهوةنك اس مهوةر وسكمد رههم فام*الا
 "هم كع مص ىع مدح

 | ةياورلا ىلع نوقفتم ىثاوحلابابدأوحارمشلاو ىسبت | ىلاعت هنلاهجر ىذأقلا ططوهو اهدعب مملأو قانعالا مزلي امدبشق مهملا

 ةيناخاا 0 ا ناقد صقتل كالا اعّتساو فان رلادهعلا نم

 دققريسش ديتةعاهتا فران نمةق د ُتيدحهنمواهوءاختملامو كقانعأ همزلأ ى ملا مالسالادوهغ اوضقن لام ىنعملاو طابرلا نم

 ثدحت ' ىأ ةقفر عمجءابلا ن م لديءاعلاب قافرلا خسنلا صعب فو ح جعم :ةب ورسكب ةقبرلاو فا سملتل الاوهقن تنم مال_سالاهقير عل

 لعأهللاو اذهل ثمىف ف يحصتلا عتب دقوةعسلا تكنو دهعلا ضقت ىضتنتي كلذ لكذا برح ا نوز هظتو فرطلا نوعطقتال

 22ئل 222222222 سس طلو آذآ



 (ةمذلاو )+اغفموعاعىأ 0 (دهعلاب ءافولا لذ) ةلملاب اداقنمان عدم فرتءاو رقشساو تدع نهىأرخ آف انئتسا( 80 0

 لالا أ الا ا م م
 (ىلأن مو) هيدل لصا<لا

 تايضت#م نع عن هاىأ

 مداقنو د-ءاةوأةلملا

 هقدصلاوةاكزلاءادأ نع

 رسكب (ةوبرلاهيلعف) [|7
 هح.ةوهمضزووءارلا

 هضد رغقلاىف هداي لا ىأ

 هبوةعهلعةهجاولا
 رقأ نم ةياور ىفو هل
 :وبرلاهياعقةي زاب
 مالسالا نم ددمانمىأ

 هيلعن اك ةاكزلا نمابره

 امرثك أةيزمم | نم
 ءاكزلا نم هيلع م

 نب زب ىور هنا ٍل-ءأو
 هدح نعهيبأ نع مكح

 قاس نا لم ا
 لوقي ناك هنالسو هيلع
 تن نيعب رآ لك ىف ق

 ١ رو ماهاطعأ نءنومل

 اناف أن هواهرحأ -5
 ةرعهلام رطدواهذآ

 لاتودوادوبأ هاورانر

 اص ىد_:ءوهد جأ

 اهعم مامالا ذخاب ليقف
 00 هلامرطش

 ىنفاشأ ء ميد- ف ا

 اهذ_ايروهىلادنعو

 نامل أ ديهداب ز ريغ ند
 موتاكزلاتعنمبرعلا

 ةدايز مهتمذخأ هنا ىلإ

 ايا صرحلا اتوا ماع

 امعاوةياورلاهدهقزهب

 ىيتامرطستو لات || يس
 الف مزايالامامأو هاكر هعنم ةيوقع نب رطشلار ايخ نمةةدصلا دءخايف ىدصملاهياعريختسف نب رطش لع ( ل افش ه١ )

 |امو وأ مالسالادو وعن مف رعامدارملازدهعللد_هعلا فلا( ةمزلاود_هعلاءافولا هلفرقأن هإ ةسيناثلا
 م رم اون امضلاونامالاودهعلا ىدعىلحما ناهرلالاةةمذلاو مهل بتك ع 3هلوسرومللام ءدهاع

 لوةىناممازعأالا لحم ىمس مثمذلا بج وناهك رتزالةمذقمرلا تمسو نالوالادارلا و قملاو

 بوح ولالهأ ص وصلا ىلءىهدا الأ هب ريصت ىبءماهنالاق نم»اهقفلا ن ءواذك هتمذ ؤثدث ءاهققلا
 رثك [فرعيلهدءاوقىفهللاهحرملا رقلانلاوو ةنادهلا مثىفةعب رشلا جات هلاقاكهيملعو هلقوقحا
 ناللاذك ند د وفرد لاو وأ ةلماعملا ةيلهأ اهماا وذل ىت>او تي ةح 94 .ةَمعت ملا هانعمءاهقعلا

 نعسدسمموزالاو مازعا اال ةل با: فلكملا قر دةمىج «م٠ نعورامع ىقورح ”الانوديدج وبامهتمالك

 ةمزلا لهأ ىمسو ىبتنا عضولا ب باطخ نمىهورجملا مدعودشرلاو غولبلا ىهو عرشلا ىف ةصاخء او هشأ

 هيعمل لص لوسرلا .ءاحامب قدصو فرتعانمنادار لاو مهتنامأونيماسلادهعىف .هاوخدلك لدن

 عنم نم هي .5 هاو_خدو هلومق دعب هْصقن :وأدهعلا لومق نم عنتما ىا( ىلأن هو) ةمذلاو دهعلأبءانولا هلف سو

 سوماقلا ىفائءاهلاوواولاوةدحوملاءاملان وكسوةلمهملاءا رلا ثول ةوب رلاو (ةويرلاهيلعف) ةاكزلا

 هنمدخؤب نايةوررلا تريسفوهاطءأام ىلعةداب زدذالاررلا هنموةدايزلا ى موري ص ةناهضعب ىلءراص" ةالاف

 هاك رلا لجالمالسالا نع عما ىأةوررلا هيل عفة زج ابرق نمىورو هلن وقع ماكزلا ةضنإ رد ىلعمدانز

 هد ءاعىلاعت هللا لص ىنعىفاح“ !!لاووريثالا نما هلا 1 زلا هيلع سا مرثك هز را نمهياءنإك

 ىلاعتهنلا ىذرةرب رهىلأ ثيدح ىف [كه ءهيلعديزو صضرقلا هنمدخأ اك لا هادا ماكل

 نيدلاخاهعنم هإليةفةّةدصلا ىلا ى «انلا بدن _سوهي 1 ءىلاعت هللا ىل_ىهللال وسر نا حيحصلا هنع

 نالفامأو هللا لدسفاهدعأوهءاردا سد“ >|هنالويوهاظت :سانلاندلاخامألاةةنالفو نالفوديلولا

 ةقدصهيلعامافىو 0 ,واهعماهاتم .وهيلعابماو نالفامأو هلوسرو هللا» انغاف افارعةقن 3 ناالاانم مهني 01

 ىطعي ؛ واهاطعب :هناءانعم سدا وهنملخؤت ةمحاوةقد_صد ءلعنأ ىراخبلا ةياور قواهعماهلثمو

 تانك نا 5م معو هذو ةقدصلا هلل حتالتدبلا لهأ نمروك ذملان الا هعماهاشم

 ماعلا ةتدص هنعرنأدقناكهنالا 0 .واهار | همْزل امنا ل سو هيا عىلاعت هللا لص هللالوسر

 د : وةعلا صرعم ىف هناله لاك ثد ىلا هاطنكلهرقفو هتحاح لعاذا ماماالزئاح هلةمو ىضاملا

 مرح لة تناكاهنا لامتحا ىراشبلا اورو ىمتناهل عدره بفن ,1كلذك ناكولف« ء| ازهلاو

 ههجو ىلع تي دحلا لقب مىاجتلاىأهنالعاو مسمحو رش صعب فك تدبلا لهأ ىلءةقدصلا

 َِ .اهىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب لاق هنا هنعىلاعت هللا ىذرةرب رهىأ نءنزيح حصل | ىفاذكه هنا

 هللا ىل_جلاةفسابعلاو د لولا نيدلاخنو ليس نب |عم ملت :ةةدصا ىلع هنءىلاعتثلا ىدر رعلسو

 ددو هنوماظت من :اندلاخامأو ىلاعت هانا ناالا ليج نيا مقتبأم مسا بلاس

 ةياور قوهيبأ ومص لج رلامعنا ف رعتامأ اهلثمو لعوهفسابعلاامأو هللا ليدس قهعاردأ ىسمحا
 هناىل والا ىعمو تاداو رثالث هر ققةقدص لد :[ةباور ىقواهعماهأ مو ةثد_صهيلعىهثى راخبلا

 هللا لص هنا لمت وهلاغب مشن ما لجرلا مع هلوقبهيدسنب وهنعكلذ جارخ .:ملا لسوهماء ملل لص

 ىنععامهنابهيلعو ىلعةءاورنمب ىزو لا نبا عجو ةمذلاءاك را قلعتل هنعمل مست سوه راش لال

 درودقو نيماعةقدص نمت ذخ [ىفالىدن عاب ىلع نعم ليقو ىلع ف تكلا ءاهةنناثل اىفديزو

 نيحيدصلاح ورش فرخ ا ءوجو ثيدسحلا وةلكزلا ل حعتزاوج ىلعفاني ىرخأ ةياور ق«.اخرمص»
 سرك دروهنالهعلا 2ةثءد-هلا رهاظ نك هلوقىامتماعا ذه نموان ماجن ةنحاخال

 امنن آهمعمسأتك اهلثموه ىلع ىهقهة-ىف ل وةللاللبج نيالالا هيف رح زال هناقم رخآ ىلا هب وعلا



 رجح ني لثاو ل->الهبوةكم نم ىندملاو بن رغلا فىلاطلاو ريغصلا ىفىناربطلا» اورام ىلعىأ (رج> نب لئاول هءاثك نمو)
 ار .ةو اقدم ليقع. جا وباغاذالولملا نو ماحب نسذلا لدةوريحلاراغصلا كولملا يأ (لايقالاىلا) قدس 0 وه

 هيقءاتلاودنعاولازب « ل5 مهك- اهىلءاو رقأن يذلا نميلا لوم مىأ ةدحوخ ةلمهمنيع 6. حتفت (ةاهابعلا) مدقب دقو

 0 فاك عمجلا ديك ام

 ( عاورالاو) ةكئالملا

 راصنالك عئار عج

 ىلاىأ(ةلهابعلا لاي قالاىلا) هيلع مالاكسلا مدقت( رجح نب لث اول وه لع ىلاعت هللا ىلص هيامك نمو)
 اهرعب ,واووةلمهمءاروةرم( عاورالاو) هطيضوهمغلنا من قهري سعب ٠ مدع دقو مهك امراقلا ةلولملا

 نوعورب يذلا مهو عئار جدنا ل_.قوهوجولا أسس 2 |ناولالا رهْزلاةدالا مهوةلمهمنيعو غلأ
 دهأشو دان عجداومالاو

 0 ا ل د لا الدم ايمو فاست هرظن<بنوفوج ىأسانلا ١ نادم تور مج وأ
 نافةئالبلا نمد-يفالل ءاك-.!!ىفدرملاءاذتراىذلاوهريثالا نما هلاقاملوقأ ب ادحردانلاعفا تذلا و؟تاعشاوهوحولا

 فرعدرملا مالك ىلع فةوزمو عزفلا فئالا هيشقهريحوهثهدأك ردا هل هءآراذا دئاْرلا نسحلا
 ىنلا اومال_سالاالا ازألظو 1 ربع ةئيهمط تناك ىتلا محلا نالدج ومرعغا هناك اا لدقو هذ_س>

 نيشلاو ميلا حم ااا و سدو ةفارلاو لكيم هجدمدارأ اماهسو هما عىلاعت هنا ىلص 0 نأ 4 1

 نوللار-هزالان سل اوهو 0 يملا هاردي نيت دحوم فل | هدلعب ةمجيعملا 1 ل 00

 قة ريسلاهسم ا ل>رلا ىلع دك هن ”اكىحضأ ب وء.ثملا عورالاانأ ةمرلاوذلاو 45 3

 مهمالكى عا ورالا عم محو هورينمج ا رمسةهج ةقدتز ناك رتل نوللار هزالا رهاظلادمسلادارملا د ةداطدللا نساورلا كا

 لاحرلا م هلدقو ل ل لدا ةريداشالا ىور وهرطان عورتاسمرانلا ناؤ تيب فاك ة ها رظالا نع 2|

 نا :رعشدو سلا ساو هذلا تاذءانس>-اللا _ماذهفدوسمه روعشو ص.:مههوج وذل يهودوام اكن اولالا

 ةعيتلا ف) لئاول لسو هياعىلاعتهنلاىل_صهناد 2 ىقىأ(هيفو)ءاي ءامك ذالادارملا ل .ةودنس< : وهروظد )ّ

 م-وعزعم
 م-فطامدك

 بوءّدم احا

 هاا ةءارمم

 سلا ل ةومنغلا نمنوعبرالاةلهملانيعلأ وةيتح لا: و لوف نانا رتب عب الا (ةاش : 7 9 0 0
 هذخانام ىهليةوروك ذملارادةللاوهو لبالاو غلا نم ةةدصلا هيف بهتام فدى هل. قو ةولبالا نم 2 هاو
 جدارا تيد قيرديتتلا قردقومقتاوعو عبتلان هوهواذه سا :مريغوهوتاكزلا نمىعاسلا 1

 ةعرسة+ _ اناادحو ل-يةسهذ ى_عععان لاق وعان اود عايل ء(مثف هى ع-جارلاك هتمهىف 06 0

 اهعقدب عر خس خسوو ةلضفاهنا لاي نأ ن سحالا واهيا |ىعا لا باهزلاوأ» لاعبا ردم 1 0 رلا ل 4
 (طامب الا ةروقمالا وفر هلاهتمتدبلا لدأ عنماذلو ثيد-كلا ىفدرواك سانلاخاسوأ ةقدصلانالإ لاح 00 ا
 0 1 ا يفرز ةفن عجور او :ك اس فاووةمومضم مكةرو#م لا 0 0

 لاَ أ نمةحشتملا ىقىل.ت قو اتءادرلةقدصلا ؤذ و تالفلاز 4| نمدلحلا ةيخرتسملاى هورار جالا نأ هم ةداملا التل

 0 داد_الا نادك قىاغأ صلاورك ذاك دادضالا نمىهفةنيهسلا ىهليقو اًضأ 0-2 لاق لاعفالا

 الون حلا ىدوسنبا لاق ىف بمال ا لال ءوةمةط ر 00 طسولا: ذاب روماملاو ىلعأ 4 .
 :وهوهطب رغم ص عمأه_ض دم 1 ١ رقم مح صم ءاودانعمز ' ٌآ رانا دشوأ ف ايسشلا نان هد كزمل مف كدأ 3-0 :اداحلا طب ةألا اهيوطد 2 صمهولعأ 00 ل ع نمستشن 0 |نمهريغ

 داحال | دولا و مالالام كر مل عجةلم_همءاطو هو ةةمعاب و ماليطايلالاو

 الو) ةيراقتمرع_ساقشا وة هقانلا اه يهملاو ةنوطقلاةروقلال.قوعةصل اذا هليوأب هطال نم

 ىعتهنال ه-هقن ٌىطخو اهمضرو<و قاحت5 !|لاوا هرسكو ة-محعملادا- طلاعّتفي (كانٌص

 ىلارالا هلاقحت تالا ان اماعلل ايقاف الرمل هي ضقو ايتهال ةيسانمالو مكزلا
 اهتدوح د دحوم اهيا 1 || 0و باو_صلاوهو ري || ١ وه هري-غلاقو

 ىقوىأ(هيف و) اهدقوأ

 (ةعيملاف) لئاول انك

 نوكسسوةسيقوف رسل

 ىقىأ ها -عخة ب

 ةاش) متغلا نمنيعبرالا
 أوطناو) طل جهزمهلاعاقبط ايلالا الاودلل اق ءاعرتسالا ىةمراز هالاز ههددكملاع :اراورارا عشب (طام الأ ةروتمال

 ليقوافاَز دلما .نعسمالىءلاولاز رفانممحللابهق ةالالداملاهيهبش مب قزاللا ىأءدوعب طئاللامثقلا لصالا قوهورسكلاب

 اهمضىفاجنلازوجوةفيقخلا نونلاواهركوداضلاح دق قاسمأ 0 هنآك ,(لانطالو)د دال ةعوطقمال

 لدهن رهالو ةئممسالهاحإ ده نادر ماهم د َّ ه1. دمدألا ةرمكمالو وع كو ةددلاو تن وملأو رك كل |همق ىوت بسلا



 مجفهدحومرسكو ةثلثم عشب (ةجببلا) ع.العو ةاكزلاقاوظعاو ىأَدم :أعةغلةلم 4مم عدو عطق زم م( اوظناو) لالا ةطسوتم

 | (| تيطناال عنامالءاعدلا ف ىو رودع-_سيج ون لال هالةعاءاطعا ىعععاطت ٠ (ةديشللاو طناو

 ل-ةهاللع اهناو طسولا ىعءعءاملاو تاحوتفملا 42اوةدحوملاو 3 الا ةدسشلاو لام ًُطو ًانااذاسّئرقوأ

 تندد 4|ىو ةلر لا ل ءاماا نا احل !لاقو كه 4+ ا مسالا نم

 لاح ابربورا رضالىل-_ءالاهاك زلاىفذ تودالهنأدوصقملاو ع .هب كلذ نعد داهرت وامل مارا

 قو) هل مان فيعضلل ىوقلاءاطعادأرأو دب راس جمش نم لاو نيشاابء>.ثلاىورو كاع

 وهوبدسع_جةد_د-ومءابوواووةيت>ّدلاةانثماوةلههلازي_لا مضي نويسلا (سم#لابويسلا
 حم هرلازكر نمىلهالا نوقد- م1 لام لاوهوزوكرمىنععناتك ةنزيةمجعم ىازو هفاكو ةلههع زاكرلا

 ىمسوايفخ انوص ىلا 6 ةعمتوأىلاهتهللا لاهءافخالاو هوزكرلا نمو هرقأو ضرالا ف هز رغاذا

 بحاصري_ غ غنمنوكتى 0-0 نمىندعااةضفل اوبهزلاوه لي ةوىلاعت هللا ن مهيطع هنالابسس

 ةسسجت ةنوكل شدحلا مم اهي هللا و نولاسف مذو نين نم ادم هب ا

 ىلع لدي سما زاكرلا قور امج ندعملا ثيدحلا ىف هلوقوأقو ة 45 او ةمدقمو ةرسدمو ةذميم ماسقأ

 د-جونالاةفهللاهجر ىرم+ لان ا الاز رلى سمحت تود وىلع اوقفتاوندءملاريغزاكرلا نأ

 الوري_ةكااولياقلاوامهرغ_غو نيدقما نيب هيف قرفالوةاكزلا ريغ فو: سما هيققب ا

 ممانزنمو) ةطقلوهفالاوهاعد انإ هلوهذ هكامىفهدج وناكنا ىفاشلادنعوتاك زاك لولا طرتش»

 تسلق سد ن نموركينمةياهملا ىفاكهل_صأ سدث ممهلوقن مىاباموركت مملوق (ةئامدو ءعقصافر 5

 نموت تا موأرعنءو 2 ةماك نمنإك اب ءانلا لق تنكشاذا ا عالاك نول

 نوك نأاماف رف سماق مايص مارب ما ند مسدلو ف ريجةءا قمم ل دمت فد رعتل مالنا مدقتو ركب

 نوكيق ثراحاب ثراحا ىب قماوتدح لل ءنم نو تدخر كءلا نمو _صاقىفاثلا نءهق نام

 نمنو:تادنأ وةنونمةرك-: نوك نأ هيسمالاوراكي الا عمطوةركبلا ل :نارزوفر عت ك2

 بدت مم هأوق ىلا "0 ةءالىدب وجتلا بال ةنالا عمن ىلعاميمنونلا ب اقاذاهنأ مت مومعلا ند نمْدال

 ا ثدحو مدقامم وقى كلك اشملاو جاودزالا باب نم هنأءافلا لب رقلاقاذاو

 نادو ماني وناذب م د ل امقاعت اهتالامين نوثلا تل ركيمم ليقاسما هنأاناق ناذعتقلاب

 ةحو فم فاتك اسةلمه هداص مشى ص وهزم وع هوعق صاؤ هلوةورك ذال حد <ىفاجنلا هلاقأك مادو

 هلاصأوبركلاوهو عقصلا ن ماضي[ ني_اي:وعقسا لأب وعز رخاؤىأ ةلمهمةهومضمنيعمم
 فاق لد ةلابموعفصاقحا ثلا ماطر فكل نطبببرضلاوهليقو وسأرلا ىلع برضلا

 لعفي ىناعقصم لدحر وك عم < هامق ثب رضاذا ايدصء مالا ةتعفصلاة.ىفاسماتلا هلقن امك

 هللاهجر هنأت ني|لاذأك ةكيك رةيماعت راعتشا ىهو عفص هنأ هةءاسعتق رس ن1 لوقتةماعلاو كلذ

 هاح قراس هب زافو « ىذمدتىذلاىئاشاتفسأ

 ه«سشاشاوءفص مهوق ىوس © ىرح ام ىلام هللادو

 لاق هيداع ىلع ىلا: هللادجر دفصلا «.اع لفطتو

 عقد: اه هللا هردق # أمولل-يلب شاشلا قرس دق

 6 هليصفتودوجولا دو ا نال ذك لك !!نوكي نأالابيعملاالو زذدالاالوه_:مىذرب نوكي نأالا

 هللاهجر ىلا مل !!لاوورظنهي فو ميلا ديد شتوءابلا مسكد خسدل اصعب ىو ناهرعا الاد هقفلا سنك

 -نم راس ىلز نم هرير 5 ةيضيعسلان نمل ->الراكا ىدعك ركينوك ناهءاعلدتو ىسيتن| أهيم

 ا ه0 :«عنوكي نازي هىلعوهو اها صأ ىلعركمف سنحلا نأ ءانوك نآزو< وراك الا

 ااا 2م

 ىلا | ىط_ولا هاش

 ا
 هان اوهطسو لكحل
 ةيم-سالا نما ةئنال

 لي ل
 ةحشلا ىدربو ىلا سماك |

 جش نمماونيشلاب
 (بويسلاىفو رولا

 ىدو وسد عج نيم

 نيتمصب ( سم لا )زاكرلاأ | ل

 بدسلان ال مملان كساو

 هاطع زاك لا وءان اا
 لاقو ىلاعت هللا نم

 ند-ءملا ىهى رسكخرلا

 ىف نوقد_-ل الامل اوأ

 لضفؤنمه.الةيلهاحلا

 مراصأ ن-لاهئاطعو ةهللأ

 نول (م«ىفزنمو)
 سر هند اغا

 5 نون 0 ءارلاىق 0

 ةماعت ركناهتالمهضعبلا

 ةراكلامسم وم ني
 ىقاظفل كلذ مهلامعتسا
 ناكاذا اهسءام نمل د

 رينموف وان هاك أنا اهدعب

 ةكرعمناكولو هرمي-:عو

 ىلز نمو لكف

 سيللاف كركم نه
 رغم ماى ما.صمأ ريمان م

 وأ ةيضيعس ةرا نمو

 مهملا مع ءلالةرمسقمةدئأم مذ

 نارتو ا

 راكبالا ن-مىفزن- هو
 د جل دج دولت دوا وجب دسم تاج تح اطال ا كوم هوي جد ب ب تت بوت ص بج تر ل ا د د وج بوسع حت تعمم

 ىلعهون رضا ىأل -قوفك!!نطسببرضلا عقصلا ل_صأوريثالان تا هلاك هوبرمضا ىأةحوتفمفادو ل صوةزمب+ (:وعقصاف)

 3 مغ ةثامىأ(ةثاد) هونرضاق ىأ ف الا ضوعءاقلايهوعمت دانحراشلا نعو ىنا هللا لاوهسأر طسو ف ىأ هةءعتوص



 ركد مملح ءسامهسقىإ :رخأ تيث مه كا :زنمو) ةنسىأ (اماعإ ون رغوهوعناوأهوذ رطاىأةمحعملاذاضلا اوماغلا ( هوضخوتسأ 0

 دحوم مدقام ملوك هلك اثملاوةسانإلهيقساقلا ل .ةوعأد اا لبق نمدلوللاءاقخالا انهوءاي || لدال ويلا بلقلا كانه نأإلا

 ( هود رمضف)ناصحا ىوذ نم هىنز نموىأ ف درعتلامالن ممملانولد_باك ة هد :أامدعل ىقلدقو مدقةمسأت !تددح لاذع هد

 عجتاراج ا ىربىأ(م ماضالاب ,هل كا ؛هوحطأت قارس وورد در راع 0 ا

 كيرب ى' 111 |لاوستكلاوسانل انمتاع امحلاك عبر ىلا مذ اهضعب نال ةراجحلا مضر 20 2 ىقوةمح ءااداضلاب همامضأ

 رج مجرنالو ةراجح ا ليلة وأ ريغ دةراجحهيف ل ىقالو هلم: د:كلذزال م0013 رح عضو «ىفرج>وانوهرجدكمجربال هنأ

 تةوى ةرجح مت قوىف ص ص م ا ب
 هلهش هلكاذ- هو رخآ

 )م دوي «”الو) م ءاضالا

 قتاناحمالو ىأ الأ

 ةءاماؤ ىأ (نيدلا)

 الوىلاوت هلوقلدودلا

 ندى ةذأ راموبك دخات

 م صولا لسيقو هللا

 اودصقتالو ىنءللاوريسكتلا

 ليقو ةراح ل ايوريسك.ت

 ناوهالو تيعال وعملا

 نيدلا ىف راعالورسكالو

 نيغمضب (ةمغالو)
 ىأ

 هباور قوءاط ءالورتسال
 هدف مكةلمهب ه4عالو

 ىأ ءاهقني_مح ونقم

 ةياور قوددرت الوهريحال
 ة-محعم مدع ل الو

 ةلمهملادق مهنواكسو

 الوأءاقالورت_ءالعأ

 ضئارف)سابلاالورتست
 ل (هللا
 صئارقرت سال ىنعملاو

 هدد ع قوةمحعم

 ةحضاو ىه

 || رهظت لب ى-خالوهللا

 عفصا-1ىسأرىلعىثاش ©« نكي مل ىذلا هلل دمها
 نسسو ىلصوز مس (اماعدوضفوةساو)دودحلا فني اكتانصحن اريغر كلايدارماودل ا دحانهدار او

 نمهوفرعودوفنا يععريمضلاءاهوةنكاسواو مهةمجءمداضوءأنوواو و ةيقوف تان موةنكاسةلمهم

 | صو رلا ىقامهْسد فرق ىليه_باامامالا نأك ناو اذه ىنءعةخ_باوماعلاو تقرقت اذا :الات ّصوو

 ه-فذهو راد ىدمبىتسنما الاهلظاهدوعىلا سمئلازود نة: ىببكلانأق عضولا لص رام“ عايسنالا

 هلدات هود وة فخ يل (تبل ممانز نمو) اهمامن ةسعإ :رالال ا ةشاام ماعل ارد انلأ

 ةمومضم مج و:دل_ثئهةروسكمةلمهمءاروةحوتقمة_م>عمداّضب هوج رض( مم ماضالا .هوج رضف)

 .ءاضالاو مدلاب فوج مص ىبن الاوله: وهمد ل.س ؛ى>هوجرا ىأ ةيمدئلاوهو< رضتلا نم

 امد او ايم !ةكنك اسد :؛مءاامهبةرو ,كمامهالوأ ني_هيموةمجعملاداضلاو:ه درا تشب
 لك ىلع قاطو ضعبلاهضعب 0 * جس مونقاك اهمضي مومضأو أ ةزمهطارمس

 ىفمهفالّدخاو هقغلا ست فل صك نصلادح وه ىذلا مج .رلادا راو مهريغو رمانلا نم عمت

 مصون(نيدلا ف يصوتالو) هرك ذنع ىنغت هتره-ثعورفلا قروه-ثمال مأدحلا ن مبي رغمأانوك
 دوددح ةماقاق لسكالوراعالو # ءالوريك الىأراعلاو تيعلا اوهوةل مهمل اداصلابم دولا نال

 قةعافت لاءاهةغلا موحا ذلومتلا نيد ىف ةأرا مهب راو لاعت هلو5 ىعمىئاذ- 7 :اوبا<تالف هبا

 سضاسنإو قختالىأ مملاديدشنوةمجعملانيغلا مضب ةمغلا (هللا ضد ارفىئةعالو) ربزعتلا نوددودحلا

 0 [ضئارغفلاراهظان ا ىذّتقياذهو نيدلا رئاعشلار ا ر42 ور ريل ل ىلإ هب هضئارق

 اهون واهوف2ناوىهامع::تاودصلا|اودست نا ىلاعت هاوةئاهئافخا نود:اكرلاءاداراهظا جمنمف
 تح ع : دقوهاك لل ىلءاش هنأ ىل- ةواهوافخا لضفالا نان عوط“ ةلاةقدص ىلع لو مارب ضوهفءار ةقلا

 نارتعدا !!5 لل راو نامزلاول اوحالا فال انافات فهن ل 0

 ةقفؤا لاو ةلمهملانيعلا عمق هعالا ذه ىور هنأ هدب كيو لهم“ الس لنسلال- كاونييما رحل

 اهانعمو ةلمهملالادلاو ا نوك و نال اكد ورز ددرتالوةريحالىأءاسحلاو|

 1 دحاذق(م اوسركسم لكو) امانرتس ىأ هجر هللا اندم غتك ءاشخن الور سال

 كلئااذ فال لاو هنمةرطتولو ىأ مارحو ذراكسالا هناش نمام لك ىأ ركسم لك و رج ركسم لك لاو
 امئاو ل ةسمىيلاته.ةىلاعتهللا هجر ىذكر رالوعصالا ىلع سس ا هرف :ل_دبو مول_عمهطو رشي

 عاوم ةرايدلاك |: لهأو عضل ورزملا للاي انضراب عنصيابارم ؟ناهللالو-راباولاوو ولاسمهنالا ذه ذ

 5 ةمايضا ا

 قع لفرع ) هناي مدسقت (ر ع نيل اوو) )1 -هح مثل صقم شي :د-4 ىلع مااكلاو متن اذهب

 لايقأ
 اهك ا اعلان 5 ا ءالاوخد هك 0

 ا ىناسماتل|لاقوا مره و

 الوماهماال ل ةوةدرك الو قيضالىأاهحةفبو ةمدعملا نيغلا مق“ عال

 00 ص 1 :رتسسالو سابلا

 ا -- ا لانا فرعي 1 0 3 ا حل لوقت ناز
 ىلع) سأرتي وراثي يأةددش ماب سأرتم و (لفرتي)



 هيلعىلاعت هللا ىلص هإو5 ىعموهو هوم مس لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو برهرعأ هياثك رش آىف.دعب هلو ةارعالا ءانعمرمخ (لايقالا

 عا اوناةيمأ ىلأن يارساهملاىلاهّللالوسرد- نم همق ناكفا ذه لآ ؛اوعمةيمأ أ نب رحاهملا ىلاه+وناكورخ ”الاياتكلاىف سو

 16 ىأت وم رضح نعم 1 و 3 ثيحلابقالا ىل_ءلقرت رعب داو سما

 ]| ةماظءوارفن نوكي هل مو يودلاوءادرلا لدوطتهلصأ ل فرنلاو ماللاوهاغلاوةلمهملا» ءارلا.لفرتن (لامقالا : (لايقالا

 ماظعمال لورتل انالمحاودص + ىو ميفامكحم مويلعا بئر لمح رهظأ اذهودب انكلءحوا رمعمسأو

 ىلعايلاو و هلع ل_سو هيلع ىلا عت هللا ىل_ص ىغلانان نءةرابعاذهل هذ مظعأمكالاو سئرلاو

 سوهماع ىلا عت هللأ ىل_ص هإوتك انهو ورماش ىأ قاحالالاو مهو د_ص صءقو مهرومأ

 َْس وجا هملا ىلا ! !بو هما ءىلاعت هللا لص هللا لورد نك .مأىأن رحاهملا لاههجودقو هارخآب اثكى

 تاودصلا 0 لمع سدمو هىأت 1 رمضصح نمأ وناك ثيحلابق الا ىلع ل قرت رينو رعستسس الثأو هناةممآ أونأ

 (ركذي كلذ لبق نءنكي1 ناو *« هموقداسأ ماانلفر نناذا) «رعاشلا لاةلايقالا ىلع ريمأو
 اًذك هم .ءاونأن يا هلوقوضورعلا روك ذملا ل مؤرملا اذه لفرتلا نمو هل ضأولا ةالاىنءم مدقت دقو

 نالاري_ختال شب رقو ىناجتلا لاو بلاطورأ نب ىبعلاق» اماهفرش وهلا وحألوأ ةناككدستي اوركتص

 مهو , اك نحاب سداةهرداون ىف ىمدالا ندب ز وأ ءاكحو نال !|هلاو> أ قواولاب هله>تت ةماكلاىف
 هءاّدك نماذهنيأ) اهورك ذي ةينكسلاربة صوص اهنوك- !اهمك !ة-سصاعخ ةاهدهفد زابنولو#ي |

 دا رملاوزاكملا نءماهقتسانب أ( وهلا ةةدصل | ىف هنعىللاعتهّللا ذر سنال سو هيل عىللاعت هللا ىلص

 ىلا ورا تا همق نق مهلا بةفولالاةمابتو سا رتةغلباذهو نميلال هأ ةغلبءاحلاذنافقرفون ونام نا

 كانراش ذك هوه ةغاو هناي دحأ لك باط+وتاخالابه“ ةرعمو سو هيلحىلاعت هلا لص هتحاصف

 ,نيرحبلا ىلا هتفالخ ىف هل_سرأ نيحهنعهللا ىذر سال«: عىلاهن هللا ى ةرركونأ هعثد ىذلاٍب اّتكلا

 هللاىذرركد ىنأ ىلع هغقو مهضعي و لو هياعىلاعت هللا ىلص هللا لو سر مالك نءوهوهنل معين أ»مأو
 | ىلا عت هللا ى هر ركب ىأدنعناكهنالاةولسوهيلعىلاعت هللا ىل_ص ىننلا ىلا هعقر مهضعب وهنعىلاعت

 ا تال اءناكهيلاهعفدا اوهتعو امتدت يدر سلاح ل هن ل وعن هلع

 |ىنال: ا ىلعمهريغو ىذمرئااودوادوبأو فان لاو هح.ص ىقىرا ملا هرك ذبامكل !ااذهو سو هيلع
 هلهكرت سدس ف اثخاو مهجر لو« هناك ىفاق رق مدرك ذ ىرأ حملاو هلئاغل [نوريدلاو مسرحا

 ' هززأ ىدرركب ىأ مالك نموأ سو هيلع هللا لص لا مالك نم هنوك ففالخزلل ل 23 هنرهشو هدو

 نيبو هندب قرفالو هبل مهيهناحصالا ناك ن اوهب لمعلا و باتكلا فني" , دا ىالثخال لل .ةوهنع ىلاعت

 هللالوسراهض رف ىلا هنباةضب رد هله م>رلا نعرلا هللا مس هلوأوةقا دع :قرط هلو ثدداحالان ههريغ
 نوداميفهطسالئاهت وذ لكس نم د اههح وىلء نيد اكان :.ءانفاس د سو هيلع هللا ىلص

 ةءقبوض اخ تنباهي فق نب متو اس تلا اشو سلك لا ءاللا ٠ نم رمدنعو سجل

 نالاكريت هنمرادةملااذ_هانرك ذنكلو تالوطاا|قروك ذ- هوهو ءاكزلا ماكحأ هيفروك ذمر_اتكلا
 اءاوسنأىلا سو هياعىلا«ت هللا ىل_ص ىبنلا بدك | ليق# ء افلا لي زم وت رخشلا لعد ردثلا
 اذ_هةياور عي كدانساب ركذ ىنطق رادلا نابسمجأو هيلا سك ىذلاوههنعىلاعت هللا ىذرركبونأ
 هللا لص ىنلاَناامهنعدتلا ى 000 ذو لسوهياعىلاعت هللا لص ىنلا نعثيدحملا

 عاعب 4 ه:ءىلاعت هلباىذر ركب وبأهبلمعق هنايح هج ردو ةقدصلالأثك د 2 .اعيىلاعت

 ةعقاولا صوصخ هيلع ل دردقمىلا هت هللا هجر فنصملا مالاك نفاذ د ىلعو علا هللا ىدر رع مث
 مكس

 أريمأ ريص» 0 تاقدصلاىل- ع لومعتس

 رخدقي ولابقالا 0

 ةالصلا هيلعوراتك مويلع

 رعاشلالاقأك مالللاو

 داسأرما انمأ نغاذا)

 هموق

 كلذ لبقنم نك. مناو
 ) ركذي

 ارهتثمةيمأو أن اكاو
 ىل_صدهّنلا لوسر هكرت

 ىلعرلسو هياعملاعتهتلا
 ىلأ نيا ىلعلاةةد اك هلاح
 ههجوهللا مرك بلاط
 هرداون فدي زونأ ك-و

 نيو نع ىوص الانع

 تناكاشي رقنارع
 ةينكلا ىف بالاري هال
 هج و لك اعوذ مهلءحت
 بمتلاورحاو عذرلا نم
 هتراماهمشةنا لصاماو

 ايل ابنال ثوذلاب
 اره ساو وفا ا
 هتلاطاوهو هلدينر
 ايو لقرب هن" اكف هلامسأو

 اوهزميملعاهليذركىأ
 ىلا ا:هىناسمل لوقو

 ىورو ماللاكىلا لثاو
 هلعلو هلع ىف سلفاجب
 ءاىلاعتهللاو مدقت ام.

 ىأ(اذهنأ) ةل_جمم

 نمرك ذام عما ذه« مااك

 نم) مه هراتكو لايقالا
 هذعدللا ىذر سأ :الهراتك

 ىلاع هللا ىلص هنأقو لعد ,ركيوت [هعفدف هل عقدي ملوهمتخو ىطقرادلاو ىرمرغل اودوادويأهاوراك هراتكل تع (روهثلاهتدصااىف

 325 2 نءل>»بكلاذوةسونا مانوك ارثةمالسوةك ولام امال هلازح نهلحكاذنافاودص مني رحلالا ههد وني>هل رت

 دلو هو عد :صطاهت كد ايراشت اف سوت ثا له رشف سس ”-ةميحع يل اسأةقالقو ةب رغظاعلأ



 اذهىأ(دحنا اذه

 ؤ فولامريغاميرغ رادقألا
 اذ_هىلع م-مةغالبو)

 عونلااذهىأ (طونلا

 سونام ريسغ ايشحو

 هذهمهامهدسا رثكأو)

 ريغ ىهىلاىأ(ظافلالا

 ناو م-هريغل ةفؤلام

 مف ةسونام تناك

 !ىلوعتسا) اوتاكتاوح]
 سال نيسيلم_هعم

 امىأ (م-هيلا لْز اه

 رمأآن م م بلع هنأ

 دال اةهرسو مو
 كلذىلءلادىاداثرا

 ناسد> ساو سا.ةلاك

 سانلاثدح,ماو) لقعلا

 اكىأ (نولمعامي
 النولقت-ءيو نومهشي
 نرركنيق نوكردالامب

 هياذكو همالأك نم قبسأك
 هيطعثددحىؤ هلوقكو

 بوسنملاىأ (ىدعسلا

 نياوهو دعس ىن.ةليءقىلا
 نيور-ع بالا وهوره

 مكاحاهاو رامىلعةورعغ

 هذعدو_-هنكو قوبل و

 هللالو_سرىلءانمدق

 مسوي لعىلا عن هللا لص

 القشا لان غأام ل لاق

 ناق)اثدشسانلالاسك

 (ةيطنملا ىهاياعلاديلا

 ىلكءاديلاوةيطعملاىأ
 ةاطعملاىأ (ةاطنملاىه
 ىط:مولؤسمهللالامزاو

 انملكف)ةيطعىأ(لاق)

 هللا ىل بص هيلا لوسر

 فدو

 لهأود# لهأو شب رةوراصنالا نممدقت نم عيجىلاةراشالا (ءالؤ دمالك ناكامل) لاهقف نامت

 تغارلا لاةةمصلا هذه ىلءىأ( دا اذه ىلع) مهبرقل نب ريخالا ىلاو يي دهنلاو نيينادمهلاوزاحح لا

 م رطلاهذه ىلع ىأ(طمنلا|ذ_هىلعمهتغالب و) دا دعاسع هلزي هلا هانععطيغلا ف_صولا م كان

 موتغل ىهنم عما غلالاول_هلامعتسان أ ى-عن (مهعما ول وعةساظاقلالاهذ- ه مهامعتسار 2 و

 ناذمهره_غاةمسنلاب ىدحو بد رغوهامابمؤ ناك ناو اهتاةمطىلعأ ندر هر ةلاسنلا لاتغقاب

 ىناعملال هأ مالك ناك ناو عيصف مب للاب ىدحولا هي داءلا لهأ مالك ناىبعنا.دتلا فص ئافحاهلا

 ىعم عا رأ هلم ع لد , لصفاذهىؤ هر ادق اقلطمةحاصوا الدهن اوهقالخ مهوردق

 ا.موصتناامهقحنعو ف رشلا ظقللا فب 00 لا ىن_ءملاىى>نافاع ا اظفل هل سمةليلفامعرك

 نكت اولا ب وار كتم اوس نوط نادل[ مدوعتلوامجع موا مهلسقبأاع

 اس رقوافو كمارهاظءانعمنوكي والهسا مقنوايذعا# هر ظفل ن وكت ناا وأ لزانمثالث َّق

 1 ىيعملا وتد رأةماعللز وك نابةماعا ءامأ و ثدصق ةصاخأال ثدعك نادضا4 دن ءامأأت وردم

 ىلع فرشلارادمائاوةماعأ اىلاعم نمنوك ناب طسالو ة مالا ناعفو م نوك ناب فرش

 ساخالنيبيل) لصفامرخ آىلالا هللا نم ماقم لكل بامو لاحلا ةقفاوم عمةعفنملا زارحاو باوصلا

 لكيماكتي ناكس انلا عيا” وءبم ناك ملهنأىلاةراشا(نوملعياعسانلا ثدحيلومبيلا لزئام
 (ىدعسل |ةيطع ثيدحىف مل_بو هيل عىلاعت هللا لص هلوق ةو) عمنا و غالب الاىف علب ,أهنالاهاهأ عمغل

 ركيدعسو لب ذهدع_سو سد عسو مع«دعسمهريغدوعسب رعلا قو ركب نيدعس ىبب ةليمقل نو سنم

 لهأ هنعىورد بأى 36 ١ وماع ني ةيط علب وىدعسأاةورعنباوهاذ_هةيطعو مهر م-غو ءالؤو

 لاتديطع رادكك 3و ىلا ةل 2 د ترسل ادعو نأ ىور ةيطع نبى - نيةورعدج وهو ما !اونمتلا

 مهرغصأاناو لاودع سى ن مسأنف لسوهد | عمللا ىلص هللا لو سر ىلعم دقهناهن ددعأب :أنا أى: ١ اد

 اراد :مىقب لهلاتمث مهكاوحو دقق ل-سودي 1 صهونأم مهاحر ىف وهل

 هللاىل_صهللالوسر بج اولادو ىلا اوناق4- دلااو هع نأ م هماقانلاحر ىفهانفلخ امم الغهللالو_برانا

 ديلاوةيطنملاى ها ءاعلاديلا ناف) ةدشسانلالا س داق باع هللا لان غأام لاق ىآر 2 مق هتاف لسو هيلع

 مكاو اور حيد ثيدحاذهو ىطنيوك دو ىوروىطن :مولوههللالاموهماك(ةاطنما ىهىلعسلا

 نءم-ممنامعثلانبا نءنييدع_ساادوفوةصقىئىدقاولاهاوراكهماكوة ورع: رط نمهحتصو

 انفرصنا لاق نأىلادالبلا هللا لوسر اطوأ دقو وق نمرغن ىفاذغاو هللا وس رىلعتمدقلاةهيبأ
 مدقتق هيلا اشي ى 2اوأمم ءاط قلسو هيلع هللا ىل_ع هللا لوسر ثعمفانرغ هء ص أابيلعانفاءا:؟دقواتلاحرمىلا

 هللا أب :مهمداخ موقلا رخص أ لاةفانمداخوانرغصأ هنأ هللا لوسراب هلانلقت مالسالا ىلع هعيامقأةبحاص

 هرعأ م _سوه«بلعىلاعت هللا ىل بصهللا لود سرءاعدل نآر الانأر وانس هلو ناك: اعلح ورع

 هللا ىذ رالالد رمأف ا رصتالااندرأألو انمون ناكفاتيلع .وهسلعلاعتهللا ىلصهللال اوسر

 اذهومالسالاىلاعتهللام «ةزرذانموةىلا اع - رقأت مل-حرل كا ةذعف ىتاواب انزاحاو 4_دعىلاعت

 هركاذا عل مو ه_لعىلاعتهلبا ىل-ص ىلا هجمت اذ-اق مهاكذأو موقل اريسمأن اكهناب 1

 ىلاعت هللا ىل_صهلنالو_برانم اكق) سطل سدا ءىأ (كق) ا تا فئيدصضا ا

 مك 0 4 ك6 2 1! شل اون 004 سك 1 فس و لا هج سا

 هيلع



 وحن ىعملا ف ثيدحلا اذهو ريوكسلا لانيطعأ انا ىلاعت هلوةقن وثلابك رقامءاطعالا ىنءعاطنالا ف ىأ(اناغلب مسوي علا

 هددصلاوك ديوهو ريغملا ىلعلا لبوه ءىلاعتهتلا ىلصهّللالوسرن ارعنيان ءقاستلاودوادىأو نيخ# كثلاوكلام ثددح

 2 ةاننءبونأن عفل +ادقودوادونأ لاقل ةاسى © ىلع كل اوةقعن 2م ىهاي ماعلاو ىلقس اادلاع نهربخأي ءاعلادملاةلٌدسملا نع ففعتلاو

 ةعفقدملا ىهداج نعمهر ل لاقوبونأن ءديز ني داج نعاقا ولاقاذكو ةفقعتملا و هايلعلادبلاثرا اولادمعلاةف ثيدحلا اذه

 رك دبوشو همااك- | اذهركذ ذويسو هيل ءلاعتهللاىل هللا لو سنا لاقرمع نب نال :«لا ىف عدأوهمشأةغف<* 1 ,اور اطل لاق

 وهايلعلا ىعم نأ مهضعب مهوندقو ىلوأ ءانعمىؤهقياطي ام ىلعوهتنيلع عرج ىذلا هيدس لع مز كاك االسم مط داخل

 ول سدأ و49 ةوقىأئىذدلا واعنمذخ" الادب قوق عمد ىطعملادب ن نوك

 هجر فصلا ةياور هقلاختالو ىنملك_ةءدع ر2 ىف هللاهجر ىطو._لاهاو رو (انمعلب م

 هتباح لي اخ ربا هيف سرفتامهيلادج وتو مالكملا هيلا ىقلأ سو هيل عل اعن هللا ىلصهنالىاعت هللا

 هللا ماعنالاراهظا ةمظعلا نونب هسفنانإك هلوقيدارأ ل يقوءاكو مهلك لاقي نا عصي قنوعمس موعلاو

 ىأانّغلب هاوقوهاناب ماقملاو مهيلعهريماتو هيلا هثعبو هل سو هيلعملاعت هللا ىلدىنل اباطهياعملاع
 زوح هنالةيناعةغلابنا ل يقام هيفانبالو ىطعأ ىنهعءاطن| ىطنب ىطن |نولوقن | وناك مهنالدعس ىنبةسغلب

 هللا ىلص هللا لوسر ىدن نيب لجرس كوت كسأ ىنعع طناريجة غل لبا 5 فاشل: ل |لاوو مهةغل اهتوك

 ديلاوو رسلارتس تك أ ىأ طنا لوميا علامتها ىلص للا ةفرخ آل دفاات 21 ل_بوه-يلعملاعت

 هناوهورخ آ ثيدح قل زرهريسفت ءاحدقوةاطعملا ى هوةذدخ "الا ئاكادب ىلقسلاو ةيطعملاديلاايلعلا

 نمريخايلعلا ديل ال ءسملا نع فعل اوهقدصلا رك ذيوهو ريم :1اىلعلاق مل سوه- ,ا ءىلاعتهلبا ىل-كص

 نون :,ةقفالاوأ ناخمشلاو اور حيد ثند_>وهوةلثاس !| ىلق_!اوةعقنملاالعلادملاو ىلق_اديلا

 هللادب لقوءاقلا ديد كثب ةَقفنملا ل_,ةوادحأل است ال يتلا ىأنمث افونيعب ةففعتما ىوربو فاقوءاذو

 ديلا ليقوةثالث ”ىدايالاو ىديالا لق_سأ ىهة حش علان ىطءملادب قوفىإ طعملادب انو ىطعملادب قوق ىلاعت

 ّْئدد سدأ ىلاععم هللا دن ىف الوأ عت ةقدصلا نالىجبني :الاذهن|لمقافوهفدَو لاوس د ماكنا

 عاملا داس !اوذم .طءام ااياعلادملا ليقو هل اهرخديو اهل معي هنادأر مان الدتقم مهد ىلع نس دل اذ_هنال

 خياشم ضعبهراتخاوةغالبلا عفدولاملاس حاصل باول اهامصحتل ريعفلا دبامأ ءلادكلا ل بقو

 لكوهو:->ولاؤكااوم .حبسأ موق ملاك الا اذه ىرأامو ةس“ ةنبالاةهللادنع لضفأ ديف ةوصأ|

 ىنبمفال# اوجيردم هناهيف لي ةناو ةحرحعا | ثدداحالا قد ريسسفتب ع رصتلا دعي ل>مضمازه
 رءاش !|لافك فر.كلاواع نم.ىوذع اوأ ىلا غلا ىلهعأني سو سلاومل ادا ارملاناىلع

 رققلا سناح ىف ءايلعلا ىلاثومس 03 انغلاتناح فل ذلا با ناك اذا

 فوةنوك_:دةلئاس ااديلاقيالفردابتملا تلاغلا ىلعءأثباي لعلادبلا ىذو قفنملاب ىطعملا نعريمعتلاو

 لئاسلاوءادتبا ىطعي ناالث اسزوك 0 الاناواهدضس نوتيالا يدنا ناله ا

 د | تل ثيدحلا قل صحتو هلك لي وطتلا تمني الرهاظوهوهريغو ضرقلا لئاسك هياعاودصة منوكمالدق

 دل اولع نموهاماوهج ولاب ىدنعكالذ
 فقعتلادب ربمركلاو
 اهنع عفرتلاو هم كا

 ب وللا ىذا
 مع رة“ -و نيال شد دحلا

 ىه اياعلا نا موق
 ىف ىلقسلاو هدحاالا

 ىرأامو لاف ةيطعملا

 اوباطتسا 007 1
 نا اومحات لاؤ_س

 دبس 0
 ةكوصتلل قراشملا ىف

 مهوقهج ولءللوقأو
 نا ىطعلل مشد هناا ذه

 هئاطع لاح ىفهللعض اوم

 دب تكتودب ل_عحو

 59 ناد الا ريغفلا

 ل ”الاو هىلاعت هللا نا

 ىعه ناك ناو ةقيقدح

 نمدروااض.أىطعملا
 اهيبربو ةقدصلا ذخاي هنأ

 3 دحأ ىرباكا هيمن 2
 ايطاخم ىلاعت هلوقلوم 5|

 ةالمدألا كد 16

 مل-ءأ هللا وبار كار 'الذ دحأ د_ارملولف ىطهألةيلاعل سنا ردا بد سوهذخ' الا نالو ةقدص مفاومأن مدخمالسسلاو
 اعلكثتدفةيطعملاى هأ ءاعلاديلاوىلفكاديلا نماربخأم اهلادالا تن اذاهنأىه هو ىرحأ ىيةحتلاب ىرخأ 4 ةيقدانه مثباوصلاب

 ضرك ذامىلباوحافرك اشلاىنءلان ملط اراسا يعقل دا تن د ةوصل اةداسلا هيلع تعا

 نءلفش لدخ ةالاوأ« :دلا نم ميش ارخانألا ايلعلا ةرملا هل لص مل ىطعملا نأ ىعدملا ل ءلدب هنمعب ك ا دملا اذهنانيقةحغا

 ماس اوءايلوالل ىون ءم ىطابلو 5 تانخأ وع اهقفلل ىسح ىرهاط لوقلوالا نا لصا 4 اوأسْمم ىد * ذءخابالا ىوصقلا هتددرع

 ى-عمل-ةوثيد-كلاىف ىقجرد_م كا 6 كابىلق_بلاوةيطعملاراسم اعلاديلارع_سقت نال _ءةوىذ ةوملاهللاو 0 ىققغاوها مهمدب

 ةعئاملاد.ل |نمريخى طءملادب ثيدحما ىعملاقهنإ ىرعصملان نسا نععو رودخالان ءهصيقنلإهفقعتملا



1004 

 | قفنملاءانعمن ا ىناثلا ع ةيانكلا رطب لئاسل ادن و ىطعملا دي ءانعم نا !هد->) ع ه-_جوأةثالث
 هلباةموولعلاءدارءن اوهورخ آهجو قبوةماردوةياور عصأ لوالاو لوالا سكع ثااثلا « دخ”الاو

 ثيدحىف) مل-بوهسيلعيلاعتهللاىلس(هلوقو)ذخ " الاةبترطاط تاو عذملاةبترولعل ىونعملاولعلا
 ىنيىم تو ةليبق مسارعاعل ةبسن ىرماعلا( لو هيلع ىلا عت هللا لص ىلا هلل اقف هل سنيح ىرداعلا
 ليقطل نم رماع مهيقو لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلءاودفوأ وناكو ميهتك مهدج مسارأو هسرعاع

 ىلا عت هنباىلص هدنعنمهاع>رأ1 قيرطأ اىاك-اهذةلمغ .وهماعهللا ىصهالثة:ناأدعاونودنرأو

 قه .قتامز روءاطهراصاو ماعامأ وه:كاهأةقعاصدمم اصاقدي راما ةمصع وهللاداج ل5 »ولت وهيلع

 قتومهوريعما اهدعك مدغأل وة. ناك فب رعل ادنءةلذرتسمةمومذهةلمبق لول سو ةيلولس ةأرعاثدب

 ىلاعت هللاهادهدقورعاشلا ديماوخأ دب رأو نب ريقح نب مأعامتجالال_ :.تزذ ة_لولسةأرعاثدب ىلعهلوقكوىأ(هلوتو)

 هوقو مال_ادعبارعش قلو همالسا نشحودب رأ+بختومدعب مالسالل | الو ؤ رهن, ذب
 الايس مالسالا نمتدسك | ىدح د ىلحأ تا مذاهشد#ا

 . : م .٠ ا 2 6-5 . افاد

 ْس راعي طدقل همس ناهن رد-.ءنيالدعلا قو نينامهلادو د_> ىف يفونةيطءهمسا ىرماءل || ذهو 5 7 5 0
 باطخ فاكوةراحا نءنوذلا نوكسونيعلا( عمفيك نع لس)رخ آهجو ىلعامر دح هل قاسو ىقةتنملا ني>) همغاب هلابطا ةىأ
 اههح ونيبوهن_هرماع ىب ةغلحدص نمرأ لو سوأ نيدادش نءلئالدلا ف معن ونأهأو راشد دما اًذهو 0 ل

 تا . عل
 هلوقىف ىشءالا ناويدحمش ىف تأرو 1 0 ىلص ىبس
 ىلاعشا احهىنادع حملا ىنيك رداكءلاام ىهذاف 5 ى ةلس!نوهيلع
 تثئداعىأ(تئشمع

 عساو هقن ىلا عن هلل | هجر فن صملا هىمتناكنعوكيل اةدايرب كنعرسوكي !بهذالوة:برسعا انا

 نءلسنع ةيانك تاعجابنااهيقةغالبلاهجوواه ركذ. لماع ىنبأ ةغغا هذهنإ ىلع فقيلوأ عالطالا ||

 كلذكن اك اذاوك-:هكب لعأانأ هللاو هناكف اهنع هلاون:هرمأ اذاو « فش ىردأدحأ لك ناف م
 (ماعىنةغل ىهو تش معلسىأ) خل, ىفاهرنيرطبدا رملا ىلعلدياذهو هلاوحأ ع.مح ما عوهف راعى: ةغا) وهوةخست

 ناو ىتالإك ”لوصومابنالىلوأ ىلوالاو اأن ود,معاهضعب قو فلالاباعخسنلا ضعب ىف عقومع 0 امأو
 رحف رحب ةيماهف:سالامترحاذا بتاكلا بدأ ىف لاق ةمدتق نانا لاف ماقملاا ذه يق كت تدرأ 00 عب سوناملا
 لطول نال 7 لرش فرعا ناوتسشت ءالا ةلوسصول نيب وات اقرداسوفلا تطقس |( ىأ(ةمزلعملاهتحاصنو)
 اول غي ملانكمتمام أ كرا ناك اذاامأىلونلا حرش رفح )اضم مساب ترح نان ةيماهفتسالاو 00و
 صءورتخلاو ماهغتسالانيباترفاقيفذكفرحلا عمت فذحاماوذاشم لثدمو مءىحبرعلالوةوتللذ || هريستك ا
 معلساردانهاجو مسالا لوطل فلالا فذ دحأو مساك ف رسح ا عمتراصفمان مسماهنال ماهقتسالا عرس ضر

 ب رعل ال ل و رحافو راق انامهنكممدعل ىلع وذعب عمءأح .وكلذاول هي ل نكمشم مسأ هر ناو تش

 تفرعهنمورب رحل اذههررحنملقسدق؛ليصفتوهوىهتناذاشتنأ م لثموتشمج م ءىحت
 لاق سفالا نا نأ. ىلال ل. هسنلا حرش ىو ءولافامتْئ هيل عدرتال هناوهزحم فداصت مش مع هلوق نا
 اهارا مهلامء:ساةرثكملاهقل أ ا وفذح مهناكت مش مع ل -نولوياريثك نارك ذدسقوانأ نا طسوالا ىف
 سنا دعفماع ىنملةغلاهنا ىلع فقوىلاعت هللا هجر ىف :_دملانأ ل. قامىلا ةجاحال ذم ديحو ىهتنا
 هالك امأو) عالطالا عاب مهقو رظنلاروصةنمةخسنلا هل_ةطهحوالهنا نمل قامو رمسفملاورمسقملا
 مهريغو هضرأ ل هأو همود عمم لاحم قهداّدعا ىذلا 4_وهيلعىلاعت هنلا لص ىثل مالك ىأ (داّمعملا
 عماوجتدت وأعيهعلا ب د اقدرواك (هاك عما وح و)همالك نهدحأ لك!( ةمولعملاهتحاصق :(

 الو عجالة ماك ل ىجسنج مءاملكلاوةحاصفلاهوجولةعماح ة لكى أ ةعماج عج عماوكلاو ملكسلا
 اتاملكب ماكل ىلعهرادتاب وهيل عىلاعت هللا لص هيلع نمىلاعت هلا نادأ رملاو مصالا ىلع عج مس
 2 مم

 ةغمل



 سائل افلأدت) هل عماكحأ وهماعنأقت اىلعةلادلا نعم و رااعأ(# ر و'أ11)ةءكح ع ج(همكحو)

 ثمازاكا !ىيسدقوريناندهعجورانيدلالعا لعأنأو ودولصأو برعم ىسرافوهو حمم دقو هلادرسكي

 ريبيري يتب:  ر بسسس لل لل للا 2 2تتط977237أكأ1كأ111211ؤؤ0000ؤبؤب0

 لوالا ماقملاببسنالا حصالاو نآرقلا اهدار ال يةواهوخنو 5 ءاوملا نمقعفأن ناعم هن واح ةلْزحة غيل

 ىلصهمالكو ةرهسلا طافلأ ىفةريثك ناعمهيق هلىلا»تهللا عج نآرقلا هملكعماوج ىنءمىورف لا لوقو

 ىلا عت هنا هعجام ماكل |عماوجن ا ىنةلب باه نبا لاقوهيفامتفرعكلذك ناك ل_سوهيلعىلاعت هللا

 مصحال ىتلا ىفاعملا ىلع ودها طاقلالا ليل ةب هتار وا < ىف ماكي ناك هنا هنالأكو _سوهيلعىلاعت

 وهو ءاعدلا نمعماوىلاب حس ناك لسوهسيل ءىلاعتللا ىل-ص هنأ ثيدحلا قدر وام<-:هوأس

 ىتلق هللا نادآولا وا عاونأ عمجتاموأ ةحيحصلاد_صاةملاوةىلاصلا ضارغالا عمدتأم
 ملسو هيل عىل اعت هربا لصهح دمىفهديصق

 1 1 مالفالاوءاغلبلا اه تدجس 0 هت ىلا مالا وجو '

 هني وراذال عل اترد أهنمو هنامالعوراث آنم'يشلا ىلع شام 2 الا نموه( هروث ملاهمكحو)

 ىشوةمكح عج كح اوةيورملاةلوقنملاَدر وثألاو بغارلا هلاقأك هرمأت عيش اذاةرثاوةراثاوارث أ هرثأ
 ءاغلا(نيواودلاابيةسانلا فلأدقف)ملكلا عماوج نم معى هف ظءاوملا لم ثف ةعفانلا تاماكلا

 ماك>الاىئو قيلاوحلا هلاك عمس لو نواب ددعج ناك حصولوأ طخ ناو ررعوألاقو ةعلقاه<ة5و

 «-جوولامعلاو سو. نماببموقينمولاسعالاولاومالا ظل عوضومناويدلاوةسيناطا كلا
 ل

 منيناجمىأهناويدلاةفمه_غنأ عمنويبسحت مهو هناويدةبتك ىلععلطأ ىرسك ناك لذ ةيدسنلا

 مث ىنخاو ىلا ىلعمهفوقوور ومالانمهتذحممبا ومسننادهاز ودهازك ةي_سرافلا ىف عمجالةمالع

 يىلعقاطأو قيلاو ا هلاقكبرعموهوهنعيلاعت هللا ىذر رعناويدلا عضو نم لوأو مئاكم هن ىمس
 هسه هيناعذهيفةةيقحراص ى> عاشوازا نيعمرعاشلر عشلاب صةذدقو باتك لكل ليق مترتفدلا

 دارملا (بتكلا اهيناعمو اهظاغل أقتعجو) رعشلاعو# و باك لكورتفدلاو مهل وةبتكلا

 بلاوق ظافلالان |ل-يقالهجوالةلوعفلل ىنمتعجو اهحو رثواهريغوةدهسملا ثيدحلا تك

 لانى أل اوهدلل ى-مىزاود (ةحاصتى زاودالاماهخم و)ةلو-هم تناكا تعتد ردت ىذيىلاعملا

 حرشفو هازاحاذاهءز اوي ئثلا ىزآ لاقي ةزم-ها نمتلدبههواووةازاوملانمىواسس ولداةدو
 هيفا اديازو».فعراضالاامأو هي ضامى كلذ لاقيالىنعي هتي زاوالوه-ةءزآىراخملا نامركلا

 مك لوهءةوهوهل-2؟قوئيق ضراسعالىأ (ةغال_؛ىراسالو) ريد_ةةاهلبقاممام_طنالاواو

 ةرع نم هن رقله:_ضراعم نكءملاعاو نيل نسب ةلمسهمءار وهد-_حوملاوة-هثحدتلاهانذملا

 نآهياعد ربالقده_هحو ىقحنال ن>ةغالملا ىف ةاراما ا وةحاصقلاىئازا اوملان» ريهعن ىذ زاحعالا

 نابوصتمةالب وةحاصقومهوتاك نآرتلاب ص دخت زادعالاو زجعملا مالك ل اوه ضراع:الىذلا

 مهؤامد)ىواسن:ولئامس ىأ (ل اقش هزت )

 هللا لص هلئاضف نماو دعمها لصاحلاودودغو نيرعالاو دحاولا مالا ىف هلق تناك ىتلا تتكلا نمل

 |نوئلاوفاالاولادلا مسك وبدعجنيطاي_كثالمساةيسرافلابن ا ويدلان |ليقو هامل فذحك ف فخ

 | م_هاندأ مهتمذب ىس وم-هؤامدئفاكتتن وملسملالسو هي ءىلاعتهللا ىلص هاوقك) زييمتلا ىلع

 اريبك اعيضووأ اقيرش اسم لكفةياهاجلا فام فالخةمر او ةمصعلا ىف ىأ (

 ناويدعج(نواودلا ريق

 ةحاو زاوانامرهطالاو 4

 ىلحلا ىلءمهفوةوورومالا
 دما مهعج و ىقخاو

 ىكدس لقو قر_علو

 لوأو مهمانمهتاكم ||
 رع مالسالا فهعضو نم

 اضف هنعمل عمّا ىذر
 دارااوسانلابىناعتام

 نم ةعاؤلا تكءااانه

 ديت اسملاو عماولا
 تعجدقو) كلذلاثمأو

 اهناعمو اهظافلأف
 ناب ىفىأ (بنكلا
 هغيصي تعجواهئارغ
 ناىوالان اكو لوهلا
 اهناعمىفا وعجو لأي

 (انوز تتنا و
 همسك عماوج نمو ىأ
 (ىزاويالام) هماكحو

 هتيزآنماوأو لدبأز مج
 هثازابوهو هثيذاح ىنعع

 هتدزاو لةنالو هثاذكت ىأ
 وهو حامعلا ىفامىلع
 لئاعالكألوهشلاةغمد»

 زيمع(ةحاصق) لداةرالو
 ة-هجنم ىأ ةبسنلل
 (ىراسالو) ةحاصقلا

 ىواسالو ضراءبالو ىأ
 أم ىلع (هلوقك ةغالب)

 قكاسلاودوادونأ اور

 (ًافاكشت نوملسلا)
 هحس قودرخ [قزمفلاب

 نيئاتلا ىدحاف ذك

 ىثثالاب رك ذلاو ل_هاجتارملاعلاوريغصلارريبكلاو عيضولابفي رثلاداقيفةيدلاو صاصقلا ىفوأءاو كلذ ىفادمعوأ ارحاريغصوأ
 م-مامأو مهدهعب ىأ (مهتمذي يسد و الا ىف ف الخ ىلهروصلا ضعب ىفارح ئناك.الذا د علا هنم ص ةمناالا ةيدلا ك>|ذكو
 ثيدح هنامأ صقن ىأ هرافخ | انمد_ال سداف شدو أدحالانامأ  .هدحأ ىطعأ اذا هناف أما ودبعك ءازنم مهلقع ىأ (مهاندأ)
 ناىدمرتلاث هدو نيعجأسانلاوةكئالملاو هللا ةنعلهيلعفاماسم رفخأ نةمهاندأ اهب ىسةدحاو نيملسملاةمذ ىراخملا



 هدحاو نيملسملاة مذ ثددحه:هونينمؤملا ىلعربجألو | 1 اكنآدواد أ ث يدخلو زيدا لا ىلع ريحت ىأ موقلا ىلع ذا: !ةأرملا

 مهضعن ؛ لذخال للملا لهأن م مهئادعأ ىلع نو :واعس ةعاجوأ (مهاوس نمىلع) 4٠١ ةوق نم سس 0 هو)

 صاصتلاق نوو ىألمااوهوةزمهاب وفكلا نملءامملاو» )م ما نءىلءدب مشو مالسالاةوحخا مهتعجذق اصقلاؤزوواسثم مهىأ ل ثااوهوةزمهلاب وفكلا نم لئامتلاذكتلا (مهاوس نم ىلءدنمهو َ ميردل عمدشوأ اخ
 اذ_هوعا 1 فروع غو مهريقكو مهريمك ومهرع معص همهذور شمو موف مشهد دلاو

 ةصققاكدحا ولا ريثكلا عع لن ءةيلهاحلاهياءناكاملانالخ سهنلاب سه: !اىلاعت هلوقك |

 م ممدحأو لك لهةناكوهي !ءاوتاطاوثناالادحاولاب ع ا لتي الف هلااعب ؛انعرشلا اخ[ هريغو بدلك

 ةفلاغا موهقعلمعلا ىلعءانبالر فاكلاب لد قدال لانا لعلدتسا يدا ودرفتاول لتقت
 دهعوذالو رقاكب «ملسم لدعي الإبوميلعملا هللا ىل هلوقك ثيداحالا فه. يرصتلا نمدروا لب

 بوجوىق مس متاعج و
 انواعت مب قافتالا

 مهاذأ نمىلعادضاعتو
 0 اوديك؟مهاداعو

 صيصختلاه-ج و فو ىل رحت انهرفاكل ابدا رملا لاق ىمذلا ر فاك.لابل#لا لمي هنايلئاقلاو هدهعف هاخأ لك مصغر نأ بجيق
 دوادورأ هج <رخأث د رمل نار تلا -<ثيدحلا اذهدرف 00 و هالاوءاهقفلل مالك ل

 افالخ ة ينوب هذ رذاكس اا تع راع ال 0 ا و ذدلاو هاوقكوىأ( هلوقو) علب

 مهاندأمهتمذب ىو هلوقوراكةيدلاو صادقلا ىفىوا تلا نةيان ؟مهئامدىوأاس :ويذاشأل مراكمىفلالنيا هاورأ هيف
 ىأ(سانلا) قالخالا
 ماكحالاع ءارحاىوأ س ىف

 0 ملا نأ: سأاك) مملع
 عم :لقو رمل ل

 حافنو سكس وأ منو

 . ىلعاب راح كلذ ناكر افك || - نمادحاونيمل- ا نمدحأن مآ اذا هناتنامالاو دهعلا ةمزلادارملا

 ع 1 رمش * لكو صنلاب ع-يضو لمشفارادقممهلقأ م هاندأو م#هْممدحال«ضةنز وال يمل ملا

 القالاوزاحالب [ةمناكنأ ل ةو لم ؛ ليةفد.علا نامأ ف فاةخاوةأرملاو ىدلا هيف لخدم ةىوحفلاب

 نه موعمو فالخالب هنامأ عد :النوذحم ا والقالاو ىل- .ةاه»ا مناك نا ىلإ ةول- .هثب هرام أ نأ ىل 0

 ةبابملا3 مهاوس نم ىلعدي مهو هلوةو لعش» ورش 0 عمو در ازاد قءارسالاو ارح ل

 قةد->ا وديا "اكو. -_ممديأ ل عش هاذكالفاضعب ؛مهصعب ْن واع ,مهثا دعأىلعن ل 3لدفم وو 0

 نم مهريغل نورهات نولو سم م هىأةردقلاوةوقلاورهقلا ف لمعتس دم ااوىدبأل ٠ لاذلو قا“ ءالا ات ردوظو ىواسدتلا

 مياعدرب وثب 0 اذهىو ةراعتساوأ علب هيدشنوهفةدحاولا ديلا قاسفت الا فمهف للا لهأ مهؤامدافاكت" هأو5نم

 (ط_كلانانسأ اكس انلا !بوهياع ىلاعت هيا ىلص هلوقو) ثيدحلا تك ىفر وك د مهريسقتو ءمهاصقأ

 وهو رعاك طثءلاق :واضنأ | ؛امههنيشوأاه>* ةوأهرمسك ومبملا مضي طعما هزاع دا ا فساد

 وهوم_هؤامد ئفاكتت هلوق نمسي رقو وف قالخالا ىواس' ىف ل ةماذهورعشلا اهب رسم ةورعمتلا
 ضرت_ءاوقالخالا مراكم ىقدعس نيل هت ن علال يادج رخآث.دحلا اذهوحورشلا ىفاذ 3ك للعم

 مهمواسدارملا أر هاظلاف ررةمقالخالا ىقسانلا توافت نابل قا اريظن هلعج وريسفتلا ادهىلع ا

 تلغأ م5 ءاب عمل اوأ كلذ فمهواسالمهري_غنالنوملسملا سانل ابدا رااوةد .ءرشلام كالا

 نمكانةاانا سانل بأي ىلاعت هلل لقاك مدآدالوأ م هلك ممتافباسنالا قمم واستدا راو ماكحالا
 ىوق لاو ملعلابالا فرشالف ب فلاب رخافتلان تطاق :اعناكام قندارملات هرخآ ىلا ىم :ًاورذ

 ىلءىمدعلالو ىهجع ىلعىف رعللضقالدحاوك انآناودحاوكي رناسانلاابيأا, ثيدحلا قدروأك

 ههج و هللأ مرك ىلعل بسن امو ان«مىفو ىوقتلابالا فرع

 ىالخالا ىواس قل هقو

 هلي ل

 ى رخآ 5 ءاورق 3 هأحام

 لامس كك داون ساتلا

 ىلع رعللضفال طشملا

 ىمجعل لضفالو ىمُع

 لضفلاا اوى رع ىلع.

 ىأ(ءرملاو) ىوقتلاب
 ناخءلاهاوراهمقهلوقكو

 ءاو_>مالاو مدآ 0 2 ءافكليثمتلا اعف سام | 1

 اضعاواجمق مظعأو « ةلكاش اًضعأو مسد مه انباع ةرارخا 0 | اعل جر ا َّط 41 زيكا وانس لكل و ردح 2

 5 2 6 ا 5 أ ا ءادعأ علا لهال نولهاحملاو 3 هيض ناكل ل رتقو 0

 نءعناخيكاهاو ر(بحأن معمءرملاو)اةاطمريتعيال فلا نادارملا سلورو تمهمأ هب رعشلاو 3 0 0
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 "1 دك لادم امانما فرط نم ا ل ا يلا او
 1 كت 0 ورب يل دوو ايظ رح و هعشطلا يدر وعنا نكيرل ناو مهزانم ىف بج
 ىلاعت 0 ا |هطرم *ل-ةومهل اعلم هل

 لاقف سو هسيلعىل عنهنلا لص ىبنلاىلاءاحالج رنا حسم حم مك قال ةومنلاتوءثوديحوئلادر ءةهاتابئاو وكي هناو لامكلل

 تحأ ند عمر ذأ مسوهيلعىلاعت هللا لص هبال وس رنات مم. ىتحاب امأوام وقح الج ركز 7فغيك هلال اوسراب



 قملا نمىأ(كلك ربل ن مهب ىف ) ريخالو هلياخ ند ىلععرملا فيع_ضدخس هلماكقىدع نباهاور اصرف هلوقكوىأ ) ريخالو)

 41١ هلهجعمربك-ةيقءاحملاة ع سولاملاةرثكنمهلامارا رتغاهلثمىأ( هلىرتاملثم)

 1 مسوهءاعىل هللا ىل_ص ىبنل ىلا لج رءاحلاق هنعىلاعت

 مورارنالاعموهفر اربالاب> أن ب>أ نم عمءرملالاةفمهب »ابو اموةسحأ
 وهثرادلا س> أن

 نم عمءرهارظنيلفهليلخ عمءرملا شك ه قو مهعمرشح الا موةلج رلا الث: دحلا ىفو راجقلا عم

 منأن يذلا عمك ئاواقلوسرلاو هللا عطد نمو ىلاعت هاوقهقاد_صموديد_كئلابلاك نم ىو رولل اك

 ىدختالةريهك هلاثمأو (اًعيؤر داو, ن حو نيحلاصلاوءادهشلا ونيقيدصل او نييدنلا نم ميل عملا

 لمث< وبياغتلا و: رطب ةأرملاو ءرللماشلا ناسنالا نا طمانههيدارملاو ل_ رلا ىنعمءرملاو

 ةرخ الا لزانمورشلا ىفةيعملادارملاوىلاعت هلل هريسغ تمحأولواهج و زعمرشحتةأرملانال صيصختلا
ةيناحور ةءاتئلااذهو ىلا«: هللاهجرلا غلا لاو _.لاصولخ بحس مهتازبا هتلزم نم وريف

 

 نءومو قءانمةثامهيف اسلم ل دانمومنأول ثء دكا ىفد روأك انيلععاطرال بامسأو ةيق ةينطأب

 هماعالىلاعت هللا نمالضفمدض ومارك الد رع قالى دب ردو ودلةيعلافهياا سا ى>ءاقدحا و

 هبحا نمللعلمع:1ناو(امياءهتلان كو هللا نملضفل اكلذ)هقباسل | الارخ [قلاقاذإو هلياالا

اخأ نم تلة نافا#ب<1ناو حاص ن موس لك هلان ءا 5 الاقاطمىةيعملاتناكولو
 هللالوسر ةبم ص

 اذهودحأ ميلا ل_هيالةعيفرةج رديىلاعتمللاهضخدةوهعمنوكي يك لسو هياعىلاعت هللا ىلص

 ءاض'رااذ_هتلق « ةيئرملا صوصءنعرظنلا عطقم مارك الادر < ىف ةرعملا ل عج نفى ادلاوه

 لفاكوانأ) مل_سوهيلعهللا لد هلوقهيلعل دي لاو هفالم ريق ىضترادةوهيفامت *رعدقو مهطعد

 ىلع ه!لل_فثالا_«انهديد لاح ثلا ىفلاطأ دقو هوجولا لك نم هنا واسم مزلءالو(نيتاهك ميلا
 هللا هجر رجح نيالو ةذلا ىفهنوك هعمهنوكدارن نأ ز وك و هيداع

 بركلادنع عفنب هيددعأ «ن ملاص لل-ع ل-ه.لئاتو 4

 بدأ نه عم ءرلاق هعدحو قطصطااةمد_ى_سحت لف

 ا.طنوكيءاح رلا ضرع اذا « بح هق ىلوطصملا قدحو

 اب>أنمعمىتةلا ناك اذا :: ىوأهسودرغلاىوسىضرأالو
 هلاواك فيع_ضدن_س لماكل ا ىفىدعنءاهاو رثيدحو ه( هلىرتام ل ىربالن هةبحص ىنريخالو)

 ند ىلع ءرملا ىفا ملال الاواك هلوأو هك رق ىطويسلا
 ريا نم كال ىربال نم ةمحص قري الو هلياخ

 لوعفملاو لعامل« [:بللءاتلاوءاملابىرنىورو لاهسفنل ىرنام لثم كل ىربالن م ىو رو هاىرتام لد
 ةبغرلا نمءدنعن وكي ىأ ةقفرلاكرد_صم:د_>وملاونلمهملاءاانوكسو داصلا مضب ةيحصلاو
 فذحالا نبا لاقاك هلل دنءاملثهعفنااوةدوملاو

 عئاش نوكدوىف ريخالف ؛ ةعافشالا ين, الناكاذا

 نداعك ندانغم ساتلا ماع وهنعىلاعتدلا ىذرفرب رهىنأن ءناخ.كاداو ر(نداعم سانلا وز

 فراعتامةدن<دونجحاورالاو اووةفاذا مال_سالا قمه رايخةيلهاحلا قمه رايخ<_ضغلاو بهزلا
 تبهزلا تدفماط+اهحتفو لادلارمساكب ندعم عج نداعملاو فلتخااهنمركاننامو فاتئااجتم

 ىلعو هلصأ هيكئث لك ناكم ىلع نا طي و هيف هنامنالوأ هذ هلهأةماقال مادأ ىنععن دع نمهوو ةضفلاو |

 نذمواصأ ف التاب نوفا ةخمدآ ىنبناكلذب ملسوهيل عهللا ىل_ص ىنعيب رعلا توب ىلعو لصأ لك

 ناك نموهلثمهمةعناك كللذنودن اكن مو هعرغلهقرعسيط ىرسوهإدمسقعأ اهي رشهل-صأ ناك

 انأتاتو

 كالدك اهدضوةينج:رمواسيطاعرقتينتةمي ركللا ةرح_ثلا نا ىرتالأ شب هعرذ ناك اددبخ
 1.11 بلا ا داك وكي وو ت0- 3ل تدوم اخ قطاع 335-77

 هارَقعل اوءاحاصلاوءاملعلا ىلع
 ىورو هلنيع_طاوتملا

 لعافللءاّل اوءاملاب هل ىر | لح رىفل وقد فدك هللالو سراب لاو
 2 دام 16 لوءفملاو 0

 ءاترهاظلاو ناسماتا
 ليباطالا ىلع لعاغلا
 ىورو اذهباوصلاوه

 ىرنال نءةبدص ىفريال

 هةحدقنل ىرامل همك

 ثب دحىلاهانعملو 18

 ىد>مكدحأ نمؤ.ال

 تا
 (نداعم سانااو)هسفنا

 هاو راعىلع هلوّكو ىأ
 نداعمسانا|نا>.ثاا

 قال_خالا مراك-1 ىأ
 ةذغل اوسهزلا ن داعك

 ةيلهاجلا ىف مهرايخ
 اذامالسالاىقمهرايخ

 ىأفاقلا مذباووقف
 اومضو هقفلااو_سرام

 تثتكسدلا لا

 توما ا
 مسكي حو بلطاا ىف
 اذانم_ءدموهو فاقلا

 مهلا نعم هقعااناك

 ساسلا نا هل_صاحو
 عابطلابسحنن وعام

 ف مسهناو ندامملاك

 اههنداعملان أك ضرالا
 ثدبلاو تيطاااريثو
 بهل دعت ام اهتمناق

 دعت ام أهممو نيربالا
 ريغلدعتساامامموةضفلل
 هنم لص اماه مو كلذ

 عه
 رعس ئدربمأ بعل ودك

 ك0 م

 ىعس ىلءأق ءهلل_ص نممهمموهقفبالو ىبالنم مم ٠مدآ اونب كلدكةالصأ ئئهنمل حال[ هاهخمو كلذ سكب وهامابنمو

 ءاملعل اونياصلاو ءاياوالا نمريثك يف مولع موه مكس سال ي>نمهيلع ضاغي نمو مو كلذ سكعهرعأ نم منهو ليوط



 ؟ا١ 7 مشل اوربا قنداعمىو رونيلماعلا

 هتمي راقب و لوه
 هللا ىدد ىلع نعىورام

 فرعو ما عاضام هنع

 ةلراععئاضلا نالمردق
 راثتلاو) كلاسهلا

 ةعب رالاءاور ثددحلاو

 ىنأةيضةىقلئامشلاى

 تاباو رلا صعب قو مثيحلا
 مامر  ءابوهو)هيفديز

 دجأةءاور فو (ماكتي
 ملكت ءاش ن ارايخغابوهو
 ماك: ناقتكس ا ناو

 ىكحدلا لاق هنأردهتجياغ
 نابقدصا|ذهاش امهو
 هراشتسالا درع هيراشالا

 ىو | ةسحاو ريع
 هنأهن دارملا نارهطالاو

 تكسىأرهلنك.)نا
 هنأررهظل وماك-يقالا و

 ةنايا نم عونءافخالا

 نءو ةناملال ةقانملا
 ىلاعثهللا ىذر ةفئاع

 ناع مريد ملا امنع

 نعو نءومرادشسملاو ١

 اذاه-ه> وءهللام رك ىلع

 ه1 عل عناصوهامب

 اريخلاقادمعدنلامحرو)

 ريس ا هلوقيىأ (منغف
 ربخالاع ىأ(تكسو)
 رشلانعكأ( مف هيف

 ىقخيشااونأهاور هنوكس
 مونمو ىملتدلاو اود
 لوالاوةم:غلادوجولمااكلا لضف نم مجحمو ةيقاعلاءوسن هنمآو سفنال لسأ هنال توكسلا ل ضف نم

 «.قلكس هدف راثقىناعملا هاور(هردق فرءؤرماكإهامو) ةضفلاو سهذلاك
 د

 سادنل اوديدحم اهءقنوكش ال_هذلا تدنموا دهشتم#-سوأو الطظض>الا تس الملاذ لا قورعق

 اعرفوالص باطكلذك ناك اذاذلاعلاوةفعلاو ىوتلابالا مالسالا ىفارايخريض:الابسح مهرايخنكل
 لاق _سوه.لعىلاعت هللا لص هراىقو مكن: ههوهنارضأو هللا هنعل له+ ىل اك هء.سح هعفند الفالاو

 نأىلاةراشا عاملاودي داك ةسدس#ارومالا نمامهريغنداعم ذي وةضقلاو بهذلانداعك
 هلوقكو مدآىبانمركد_ةلو ىلاعتهللا لاواكفرشلاو مرك-ل| ىلع تقل هعلبج و ناسنالا ة#قلخ
 اهرسكب وهقفلا نهفاقلا مضداوهقف ءاوقو ةرطغلا ىلءدلوبدوأو ملك ل_سوهسيل عىلاعت هللا ىل_ص
 ؛ص+ همهفوهماعو هماعاعل_+رلاقذ_>هتفااواض:ارمسك-!|لوالا قزو< و مهغلا ىندع
 هراثكىمسواهياعاموا فام سفنلاةؤرعموهىلاعت هللاهرةفينحو أل اقاذلواقاطمةهب مثلا
 هلوةوهقفلالودأس تك ىفلصفمهيلع مالاكلاوهفي رعتو عورغلا لعل لةنوريكالا هقفل ادا ةءلاىف
 ىهىلاح وراادح ورت ةفاو نةعمتعاماسق أ داسجالا لقت قلخ اونا ىنع :دنحمدونحج حاورالا

 فانتانءاوهالانضرالا هلل « ةدن حاور الس وفنلانا ساونوبألاأكاهتقلأ همسق ن٠
 فاتخم وهفاهنم ركانت امو ع« فلئؤموهفاممفراعتأ3

 لاةىطو سلا لاث(هردق فر ءورعاكاهام) _سود بم ءىلاعت هللا ىل_ص هلوةماكلا عماوج نم( و)
 هلاح فرعبال نمهدن_سقوههج وهّللامرك ىلع نعادت_.هىور تو دحمناىلاعتهلباهجر ىفاعمسلا

 نيمثك !مالك نموهامناو مل-بوهيلعىلاعت هلا ىلص ىنلا ىلا اد .هادنس هاف رعأالىفاجتلا لاقو
 ءاغلب نم كلارا ذه مثاك هبل ةعهلعلق وهيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نعشدت ناو هامص ءىف قيص

 نموه. عئادبو ماكللا عماوجب اك ىقوهقالخ ىله رثك الاو ةياحصلا قموضعي هدعوب رعلا

 اا تلزمالرن :وه-_عنرادعمفرعنمنأ ىقعيادأ سمو رك ذو _سو هما ءىلاعت هللا ىل-د همالك

 رهاظوه وكل هول قوده-_بقت عف روريكذ كر وطىدعت نمولالهلا نمو رخ"الاو اندلاق

 بلطى أت لطلا هش سور وا.شملا نملو عقم مارا ثسملا(ماكش ملامراي اب وهو نئوهراشتسلاو)
 امهزلكونيشا |مضواهحقعصفالا ناو نيل |نوكسو ممملا تشبة روشملا نا ىتايسوهرواشي نمىأر

 ةبادلاراث نموأاده_-ثهمعطأ هناك ب اوصل ةارئابهنالءانةجا اذا لسعلاراش نمىروشلا ىنعمزئاح
 ىلعلاحلا مساق الطا ماب رح ىءهقأطت ةماعلاوباودلا هيف ضرءت ناكملراو_كملا هنمواهض رعاذا
 هنالانةونمراشُم_ملا ناكاسماوهراثٌة_سا نم ىلع هرعأ ضرع اهب يم فول كام كفن رتخاو لحمل
 هراثت سايق هحصنب ناوهرهظدالو هظف نأ هيلعفهدذءةنامأ هل عج وهمأ نم ق+اموهرسهعدوأ

 ىت>رومالا بقاوعب هّمفرع موه ماعمول عب ك هانوةر واسشملاب سو هياعىلاعت هللا لص ىبنلارمأ دقوهيق
 ليقاكهرادحأب وللا ديطتو هةمالاعي م بو را قهيلعةم>اوتناك اهمال يق

 لضفةمعصان ةحيصن لدقأو « لكلا خلى كةيدصرواش
 لكوتو مسهرواشهلوقىف « هين كاذب ىصوأ دق هللاف

 ماك:اذافملك-# م 5تكسءامنا و هيكو ر وائامهيلع راشأ ءاش ناريه هناهانعملا رايذكاب وهو هل وك و

 د وه_بم نب | نعد_#أهج رخآث يدا اذه و هد_ةعرأ و_صأ | رك ذو هحصنو هنأ رنا همزأ

 ماك:ناؤتك_ساشناوماكنءاش نارا انوهو نكوهراشك لاه ظفاو هفءىلاعت هللا ىضر

 ثيد_حنمةعبرالا طةفوردصج رخأو هيف باو صلا فركفي و هنأر ىفدهتجياذ ىأ هأرد_,ةجيلف
 ملكلا عماوجنم (و)امهْمعىلاعتهّللا ىذررسعنيا ثيد_-نممك احناو هنعهللا ىذرةرب رهىلأ
 هج رخأثيدحلا اذه( لف تكسوأ منغقا ريخلاوادبعهللامحر) لسو هيا ىلع هللا ىلص هلوقهب وبنلا

 وأ
 تكس اوأا رخل ةيأف 2 "يلام ويل اوهللاب نموت ناكنممالسلا ووداصل اهيلع هأ وعل 0 وألا وه رهطالا نا يلع لام ماقمىلكا لاقي نأ
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 هللا م>رهاور هنكل هنعىلاعت هللا ىذر سنأ نع 1 اي دلاوهنعىلاعتهللا ىضرةمامأ ى أن ء خسيشلاورأا

 هحدصت و هب و2ثتاباورودهاوش هلواضرأ سذأ نءاعوذ ما دبعهاوراضي أىرك-هلاوادبعلدبأ را

 متغب هنافةظعلاول- ءلاو ركذلاكا ريخلاةاذاهنوكامأ قالسخالا فى: ارخلاوسءشلا فق ييبلا اورق
 امو لابو نمل بقري لا فالخن ءىأت كسوأ هلوةوا ئدلا قمتغلا لصحامإ رول < اركذلاورحالا
 هياتك ىف ناخ مسا اهأور ثبدح نم م (نينم كرحأ هللا دون ل ا دز ودلال كه لعمدن

 وهرورتا ىلاهللاك توب ف_ساوه#ت لسا ىور و موزلا كلم لةرغ وهيل عىلاعت هّللأ ىلص هتك ىذلا

 0 |نمهسدقو ردقم مزاحمو زج وأب اوجدعب باوجوأ لقال دي ىفاثلافلوالا لعورهلظ

 نيرحأ هللا تود وةيز ملا لذع نمون رادلاٍباذعن ممل ست هانعمو زاحالاو ماج: الاوسنحتلا

 نيب ءدنلا 0 ها :اومالسالابهنممظعأ ١ رحأ ًاوه؛كناما وماللاوهالصلاهيلع ىسعكعابنأبا رحأ

 نورة رخآ ثدد_>قدر وامك اذهوة-ٍفرظلا ىلع بوصنم نيترو مالسلاوةالصلا لضفأ هيلع

 نم" اف لسوهياعىلاعت هللا ىلص ىنلا كردأو هيسنب نمآب اّكلا لهأ نم لجر مهم ركذغ نيت رم مهوسأ
 8 ١ رةدامنيح تسةنس ىف ناك لقرف مسوي ءىلاعت هللا ىلص هياتكونيك رشملا فالختمرخآ ىلا

 ىلع مال_سمورلا م اظعلةرهىلاهللالوسر د نم م مي>رلا نجرلا هللا مسن هنر وصوس # هنس ف ليقو

 هرخ آ ىلا نيثرع ءلرسأهللا كن ود 00 السالا ةياعدب كلوعدأ ىفاذدعب امأ ىدهلا عسا نم 6

 ىلا ثكو ةوعدلاى وءور صولا رلأرمس 0 ءاعدلاوامه-ورشش ىف حورمش منيح حصلا قروك ذموهو

 سووا 35 كلا تماما لوبرعشا ديم نصع نموا ويلات

 ناودعل كلذ قبس ال هنال ط.ةلاك|مالومو رلاكإمىل- هيو طبقلا مظعو مورلا م اظءامبمقلاقو

 رسكب ل قرهو < |ىلاةوعدلا وأ ىفامهوللقل ا:ديلتاس هم ماهي ل لة كلذ ع ها
 رب رحلاةا5فاقث|نوكسوتل ههملاءارلا حاوءاملا

 بصاوغلا ىرممك لآن ممل سو 57 أرهاذوترهتدق لقرهضرأو

 فرصلانمعون *ل_ءوهو ىهجعالابم معالم !هيفهغلاهلعأو فاقلا رسكو ءارلا ن وكس هنأ ل-هقو

 قاربد_هنوأ انفال 1 !فطءااك نو و ولةءو رباك مورلا كلم نم لك هءسهتلي ورمصمقهمقلو

 رمالاوأ ضأن رحأ هلنوكي اونم_ةرمهرسأن وك !ةيسانمو مالسالا ىلع سو هيلعىلاعت هللا لص هقح

 قس هك وهوهن عدهليا ىذرةيحد عمباةكس ١! )لص ووهيلعماودلل ىفاث !اومالسالا ف لودلل لوالا

 ىلصلاةفبولغمىنك.اوإسمىفا ملسو هياعىلاعت هّنلاىل د ىبنلا ىلا ستك هأر قا ماق عبس
 لاودقواذ- هى كربلا دمع نسا لاقن مآهنا لمقوه“ هنارمصت ىلع هناهللاو دع بذك لو هياعيلاعت هللا

 لما ماعلا قدسي أ «ناملد وهيا لاعبا لك د الادعاوو كوبي مم ءىلاعتهللا ىذرةباععلا
 ةينيطنط_ةلابثكذهنمدالبلا تذخأ منع لف ربل جالا هلعلاتقالم ىنلا لزنف
 هناعملللا ان موه ياعمل تمل 0 اوسرلا همقاب ملاذ لو نم رمش ءةن_سهتنن امص: ىلع ا هناىلا
 بيغلاب رامخا اذ_هىنف ىلاعت هللاهجر ةقينح ىلأد نعلو زعمرواسغملا بلغتملاو يول ةمهنا فرتعا

 قوهو ليخنالاوةارو:لانيباتكلا لهأ ف تازن نيم مهرحأ نوني كءكوأ ى اع هلوةتاةناف
 مو هيلع هللا ىلص ىددعةعي رشبهخسن دعب مهند ىلعنوزح يالذاالفدوبلا ىفامأو عسرحص ىراصن !|

 ةنسمرحلا

 راجح ك0 دويملا ن نملسأن *هنارمذ أوه ءعىلاء' هللا ىذر مالس ني هللا د: .عتارئاهلاتد“ دقاق

 ىلاعتمّلا صدم مماسمال مهما لوقف مال !اوةالصلاهيلعىسع عش ملودوهيلا نيد ىلع كلذ لبق

 هلل ءاع ىسعموعد مهل :مل مهتاءلوقااامأو ءاخو فممهتيدناكنا 5 .اءنورحوي هنيدو سو هيلع[

 رار 22م مج

 ناطاعلافذدك ) ملسا)

 هلوقوةح 2 ةخسن ىو

 مال_تالابرعأوهو لسا || تي
 ماللا حقب ( لست ) هباوج
 ردقلا|اذهوةمالسلا نم

 هيلع ق قم ثن رح

 هراثك ىف ن يخي كلا نيب

 م ها

 مل-او) دايز 1س ملول ترف

 (نمتر ةلوحأ هلاك
 ملا داهملا ف ىراخبللو
 لرحأ هللا تود 5

 ٌكطعي ؛ستناىأن رع

 هنامالدرعنيدرع ةلرحأهّللا

 تالا
 كافل مدا اجلاو
 ةراضأا هيلع دلوع

 ثيدحلا اذهومالا و

 بارا عماج هزاحا عم

 ىف ةمالسلا عاونأن م
 ع مةرخ" الاوايثدلا
 ىفةلئفالاةبسانملا
 ةرخازلاةرامعلا



 اميفهلوقوىأ (؟بحأناو)
 راممعا عدلا هس>و

 ةكمأ. .ةلامون) ع اونالا

 عج (اوالخأ ملأ

 0 دكا

 لك اهلا فال_الاب

 ادذهيلدتساو لاوحالاَو

 لعفأ نا ىلع ثردحملا

 في_ضأ اذا ليضقتلا
 نازاح ةفرعم ىلا

 ناوهفوصومقياط»
 هيلع هنال4_ةباطال

 درقأ مال_بلاوةالصلا
 ا

 نيب عيجعيفف نساحأ
 ى نانو نيتغللا
 (نوثطولا) نيترابعلا

 نه َُل اوعقملا ةغيسصب

 نوالدماعأ ةيتمطوللا

 فنكعج (انانكأ)

 وهو حاقبو رسكب
 نم. ذلا أ تن احلا

 نكمدي ةئيطو مهناوج
 و م-محاصي نم اهمم
 نمذوخام مهعم ىذا

 ىذر الئ يطو شارف
 دار_-للاو مكانلا بنج 1

 نوع_ضاوتملا مهنم
 در وأكنو:ي4!نونيللا
 نيئموملا فاصوأىف

 حتي (نوسفلاب ىذلا)
 (نو_هاو) ماللا
 ىأل وهلا ةعيسدب

 سانلاو سانلا نوعا
 نس كلو مهن وعلا

 ةلوهسسو مهتالخأ

 سلام ىنمكدعب أو ىلا كضغبأ ناو ثيدحلا قىورو مهر و دصءاقصو مهوأق ءايضو مه ءابط

 لعا( سلام نمركي رقأو) ىعل اوايندلا ف ىأ(ىلا) م>1ناىذمرتلا أور 11

 للقر اطيض 12 )هلو اهو ةداخ لئئارسا ا ثوعب هناي ياوام مالو ديءبف مالا اوةالصلا
 نمز ىف لس 0 اا كرب رايح ال نعت تارباعابلو ةءااامأو وخسنلا نوركشي

 لاقوديعب وهوراثكلا لهأنمنمآن مهلا مق تازئا نابل و :ناالا | لسوهياعىلاعن هللا ىلص ىنلا

 هد ع اعلا عتق لص هي نمآ ن ؟ءصوضءاذهناىلاعت هللا هجر ىنامر لا

 ىفاهيو ماس باتكللا ل- هأنم هر لكل ماعهناهريغعخو مال_سالاةوعدهتغلب وهنيدخسأي

 نوئطوملااةالخأ كذ_ساحأ ة مايل مون سلا ىنمكب ؛ رقأوىلا ؟ .حأناو) لاكش اال-فىن :.قلماا مامالا
 همكح عئادب و _بوهي .اعىلاعثهّللا لص هملك عما >- نماض : اذ ه(نوغلوي ونوغلابنيذلاافانكأ

 ناوهيةدازو "نزال ن1 اوك اعنا ضررا وقوعتم ءانعىذدمرتلاو اور تيدحلا اذهو

 نؤاشالاهري_غدازو نوةد_ُثدملا نوةهيشت لانوراثرثلاة- هايقلا مويا لمن ع دعب أو ىلا عضغبأ

 هيفومضعي ىلءىلاعت هللا هجر فة صاارصتقاو بيعلا» اريلل نوه! |ة حالا نسب نوقر ءلاةميمتلاب

 ى:ءعهبحل اب هناللال" هلعقولوهحلل 2 نمليضفت لعفأ ب حأو صلاها زلابةغلتةةتاناو ر

 عاج را, كالو حام دنا قزرصغمنوهشان م4 كرر !5ناكن اوت ودك هفهنحأ

 ةينوةاحتلاهفشبأك هعج وهدارفازو< زييمتل ا ورييكهنأ ىلع بوص:هسول | ل_ثوهو سام

 ن-.>أ عج نساحأ و فقوملا مهل وهيلعيلا عب هللا لصهةتعافشو مهتعءاضر نعي انك هلبرقلا

 لعع :أناىلءثددحلا اذهب نو و>:لالدّتساو هماافاضااوهو ا ول 0 : لعذ]

 عج وبرقأو بحأهدار ,قاله- -ةءاطبالنأو 4 هوصومقباط:نازوكعة قر ءل فىدضصأ اذا. د_ضقتاا

 ىعم نع خاسناهنابلوقلا ىلا ة+احالوريك ل: !اودارؤالا همز. هنافدرك كد اذاامف الخ ن نسخ

 ةدمحالا نا ىلعء اي لا عن هللا هجر كلام نيا هلات اك مهمالك ىف اريك درو ناو نس>ىب عع :راظَو ليضفتلا

 حسدو مم 22 لو ظولاو واج مهدد دقو 0 واو ال نصبت كو

 ىقهنا ىلا ناهربلالاقو لوعفم مسااطوم عجةمومضمةزمهاهدعب وةددشملاةلمهملاءاطا أوواولا

 ىشو ةئاموللان رار هوهودي 2ث مغ ندءاط لا اعب هم ءاعفةوىذلال صالا

 قوهو هيلعمانلابنجىذؤ,الئ طو رسا رؤوامكار لر هال ىأةءطوةبادلا ةءليلدةلاودنهم" ||

 عج فانك الاو مام هدد رافهمادقابهّمطو نمهرمغ نكي هن" اك ةراعتسالاو ليثمتلا قد رطىلءلدالا

 هباعلمثع ؛ وه_تلااحتلب هنمدار اود ريغل همن أح نمد «:نمىأب نام اوةيحانلا اوهو لجن رب ف ذك

 ةفلالا نم مهنوقلاب وسانلامهغلاءنيذلا ىأن واع ونوغلاب نيذلا هلوقن زههدعبافسفأ لوالاو

 نعت _بمىءالاميقمالكل اريثكم !اراث رئلاوةرميعلاوةلماعملا ن حم عامتجالا ى هو كلاب

 حاشب ىهغي ريدغلاقوقن مةقهيفلا نملءيغموهو قهمفتملا اذكوءاملاهريشك تناك اذاةراث رث
 ليفئمهقادشأ متفيمهمالك قنوغاكتي نيذلانوقدثّةملاو ءؤامرثك اذا امريقءاسلا

 قدشأك لابأالسيطخ لكو 2 قد. لوعلاءلامىت>قداشت

 نوتدة لاو نورا" رملاانذم اعدتهتلالوسراماولامهنعملاعت هللا ضر ةباعتلا نأ ث يدحلا اذه ىفدروو

 هلاحووعددهمالكو «-سقاب ب حعملان نالمدع الفلا 2 بب , رعوهونوريكت الاةنوقهيفث ااه

 دربمادشنأو وفن دفع سوتئش لكو عاس هالاقهقلاس ر ةةلاىؤوريكتلاىلا

 صيسلا لك 1هفرقلعول د ىنملاووأ قار ءلاب قهقن

 لاو ماكل |عماوجن مهبسانياسةهبقع مثىبتنا الثما مااكلابلجرلا قهذوأق 25و ردغلا قهفو

 (هلونو)
 بيعلا ءارعال نو +11 |ةبحؤلال نوقرفملاةميمنلابنواشملا ىلا كضغبأ ىورونوةهيفتملا نوقدشتانوراثرلاةمايقلا مون



 ىلا عتهللا ىل_.عهللال وسر لا ةؤهداهشلا كش ئبهل همأ تا اةدحا موب لج ربد د ه.عشىف قويبل اهاورام.ف هاوقكوىأ (هلوقو)
 هايقعودايندرمأنمهميالاعىأ ؛١٠1 نونلارسسك و ةلمهملا نوكسو هلوأ حّتشب (هينعبالاعماكتي ناك هلعل )كر ددامو سو هيلع

 ىةميواولالعل(لخسو) ل2720 ا ا ل
 هلوأ مكب (هينغ الامب) وأ

 نمىأةمجعملا نوكسو
 تلطولاعفأولاو-ةأ
 لاثمأو ةده# بح وةسائر

 الوارش هلتاامكلذ
 لاودةوارمغهنعسهذ ||[

 صا رعءاةهالعنم نسحملا

 لوح نادعاا نعهللا

 قو هيتس الاه نزعت

 ثيدحاذه(هينغبالاعلخبوهينعيالا ؟ملكتي ناك هلعا) مسوهيلعىلاعت هللا ىلص (هاوقو)
 صقنبالاماهضعي فو . ىلاعتهللادسجر قنصل ملك قفاوماهتتنشب قرط قر ١ ك2
 نعورلاو هاورىذلا شدد < |لوأق روك ذملال> رال عار هريمصو هرضالاماه_ضعد قو

 كنييل ى :.انهمأ هلت ااةقد_حابد يه ثئس|ةباحصلا ع نمالجر ناس عشا|ىف هنعيلاعت هنا ددسن

 تا 1 نمىذمرتلا يرخأو ملا هلءل كن رديامواس لو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ل اعذةداهشلا

 رشا هلال اموال ل هم ل اتعت هنلأ ىضر سنن عسعالان ءثاي ني صح

 هج أودضقلل العلذوأ هينعيالاعماك تدق هلءاف نور دنالوأ لس وهي .اعىلاعتهّللا بصل اتدَةنحلا

 ىلا عت هللادجو ى طورسلا لالكلا طظاغحلا ةمئاخ هلاق ظوفحلاو هاذ_هلاوواض.أهحولا اذهنمىييبلا

 ةانملاعمشب هينعل وهم اء قاعي هلعلفاذ_هلههنعرد_صيل نمالا ةنحلاب مشدد و ىييالهناهانعمو

 مالسا |نسحن * مث : ل4 |هنموهينعي هانع نمدعفتي ةهمبي ىنعك نوذل اوةلمهملانيعلا نوكسوةيدحتلا

 هال ةلرث نمو تاووالا عيدا ن نمهيقاملاحاءمولو مزأب : الاعملكتا | نع ىهنهيذو هينعتالامدك رثعر 1|

 يدنا و تقلا حل :ماكتلابكلاباغ اذه نعىمماذاونآرقلاةوالتو لج وز عىلاعت هللارك ذك
 سنت هم هينغا وهيغعل ند وةمجعملاني-غلان 0 و ةيمحتل ا ةأمعملا مههينغال املخس وهلوقو

 هو رم أ هئقتملا نمىلعةقفنلاو هاك زااك مزاللاءاطعلا عنمولذبلا كرتل-خلاو

 ناكو رهاظربع لوآلا هصرصألو ماعطلا ماعطأو ناوخالا قي_ط رغتوءارقفلا ىلعود_صخلاك

 ةيانكوهقغلبأ دأ| هالدنع ل دعت هصتشالو هر ضال رخال اورلا فاك هيلا جاتحالا ىلاقينارهاظلا

 ةراسلاالا سةعتالةميمذةفص لخبل اوهنعهلءان ءالامدارماوأىل والا قد رطاابهنم لعب هنالك ذاع

 ماكر عاش لاو ثراووأثداحص ل يخبلا لامرشب سو هيلعجلاعتهللا لص هئعدروأك

 هي ثارولاو ثداودحالو د هدم ما عمك ليخملا ىنغب

 ا ةهيقلف : ىذلاب اهريغو 0 اهك 1 كدشلد ةامذقلا دولا

 راعنءدوادوأ» اورثيدحاذ ه(ابيجوهتلادنعنوكمالنيوجولاوذ نو هياعىلاعتهّللا لص هلوقو)

 لاقاكمجوالاوذ هل ايو نيناسللاوذو نيهجولاوذ هللا ةيفرانلا نينا كلاوذونم_هج ولاوذ ظفاب
 هحوأ لوول 1 د نيرظانلا ب>غب ىتذ 5نموو

 فاةةثاسأن حه.>ولاو هحولان يب هىلوالا قد رطر مولعمم- -.ءالاوذفاذك نيهجولاو هذاك اذاو

 |ني-هالكو نمل اخ مق 2منيااح هلهنوك لعج نمهيفاسا ةفاطل هم ٍءمقلا يدلل هجومقاف ىلاعت هأوقك

 ةلزكك نييد اعتماناكاذا رارضالاهح وىلعو أن يباح ماناكاذاداسفألا هجو ىلع نءاجردنءنيةفاوتمرمغ

 هلرتمور دق :ء|ىذلا هيجولاوهريغهجوب أو هجوبجرخاولاتكرخآ اءاذهو هجوراذهىلاب ناهجو هأ نم

 نيبلاتاذحالصال كلذ ل ءفولام | هل عفةحابتل همحنالو هاضرتالهنا ىلاعت هلا دنع هل ةلرئمالهنوكبدار او

 ىذلاوهنيوه+ولاوذىناحءلالاقو رماهيفالخاذ سوأن سحر# اوهذكلذو#وسولقلا نئاغض ةلازأو

 ه:مرشدب مهأ ةتسف مهمع ص ارهنأ ر 1 ملال هال رهظيفارم *وأناك اريسخ مويضربا موق لك أد

 سدل ناكناومهعمهنار هد ومهم قد رك لك اًضراديربق ضار مهمعهنا ولا لهالر هظن وت ء>رتو

 |اذسا ارش نهنالاقهناملسوهي راع هللا ىل_صهنعهدعملاعت هللا ىذرةربرهونأ ىوروأ.: طابتلذك

 ىلا عت هللا ىل_صدنزع هنع للا ىذر سنن عو ل -مهجرخهجو.ءالؤهوهجورءالو :ه ار ىذلانيهجولا

 هاوراك ىييلل ةياور
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 لاقف ةنّلاب مثبااولاقو
 هينعب الاعماكت 23 هلعلق
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 نس ىنخمالزكل لوقأ
 نب ستحتملا هعنص

 ثردرفإ تن ردع

 ىأ(هلوتو) لوالا
 تاخشلاءاورام هالك

 ىذلا ىأ(نيهجولاوذ)

 ءالؤهوهجوي الهى ان
 اهلك امها نععهجوب

 هذهورشوأر يخن هس

 ةهرخلاةنهادملاىه
 رهظ» ىزلاوه ل-هقو

 اهيضراهج رةنئاطلكا
 ود ءهنااهمهويوم

 اه ىدسو ىرخالل
 دنعنوكدال) ابيواسم

 رداذىأ (ابيحوهللا
 هيلع عرفتي الالزنمو
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 مينيادح يحن .مْن الدمغلا نعةبانك كلذ ومظعتلاو ريخل اب ل.ةثسملاوههمحولا لصأودالءلا ىف سا || نب حاملا فالح

 راننمناهد و هلةمامقلا مود ل ايايئدلا قنيهجولاوذ دعس فأن ءىناريطا |ةياورىث د6 ملك كلاب هل قس كه جدح -:نلارلت ال



 نهسلاغ | ىئدثدحت املوضةنعىأأن ونمامهضععو امهمالعقب (لاف ل هثنع) ناخيشلاهأورامرشهيبّمكو ىأ(هيهن و)

 ةياكحلا ىلعءانيرثك الارهثالاوهوردقمىلا عجار ريهض امهْمم لك فن ايضاما مهنا ىلعامهؤانب زو <وا ذك لاوواذك لدق موق
 قحالاةئرقدقوالافواليةوالوقتاةلوق:نارد صمام منا دبع لأن عو امبيفريم طالوءامسالا ىرخت امه ءارحا امهمأ رعاز وو

 املا ىف عتوي امتاباود وعادت امزاكلاو ردك نعى ملادارملال .ق وطيف دك حالا سانا وق لقن نعىهئلادا رخاوى-لال وق لدي

 5 اًميْسديعن سل سانلاءاقل رعشى ثا شلل ب سنو عمسام لكب ثدحي نأ[ ردا وك 5 ثيدحىلاعج ريفاعفت ىدكتالامو
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 الا سأنلا ءاقل نمللقاف

 لاححالصاو أ لعا ادخال

 ىأ (لاؤ_لاةرثكو)
 ناب سانلا ,ىدااع

 ل

 ليقنعهيهنو) ةمايقلاموراننمنيناسل هلمتلا ل_عجايندلا ف نينا سلا ناك ن ملاقهنا لو هيلع
 لاقلاو ليقلا ل .ةؤ+_>وأة ثالث هيقو مه-سن. ةريغم نعْناخمْْلاهاور عيت ثيدحاذه (لاقو

 اينبم كح ناه.فزوجولوه<ريغىناثلاولوهجال ىبمامهدح أن العف ليقو لوقلا عن اردصم
 هنح رص, مالعالاري_غىقى رك ل-#لا لق: ناحلعت هنمونوثيوءامسالا بارعابرعب نأو مّمقلا ىلع
 اطلا نمهيلا لود مالكلا ةرثك نعى رمل ءانعماماوهظغلب قلعتياماذ_هرئاظن هلرك ذو ىقوزرملا
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 الا الا هك را دن يملا وت اوكا نع ىناثلاو لاو كلا نعترابعلوالا ليقونيعم |: ربحا سف داو
 لات ىأ (لاؤلاةرثكو) اييحمواثدتبم مالكلا ةرثك نع رحزو ىهنهنا لي قو مزل,ال امم هريغو نمدلا كاضولغالا نع كا لبتو

 ليةوانوامل ءماضنراىذلاوهو مارح رو مذربغنميسكلا ىلءرداةالوهوءاطعتسا مهيدابام سانلا لكلذ لور قو

 نءلاؤكاوألاوو ل-قنءهلوقهنءىغاذهوليقمفاوحأو سانلارامخانءلاؤسلاوأءوركم
 نعمويمدارملاوأ كلذ نعىهنلادر ودقو اهرمحوتواه< رحت ىف فلك هااوا مع ثحملاوتاهمكملا
 نيذلابأاب ىلاعت هللالاقائاهنع لالا قنذودالرومأن ع ملسوهياعىلاعت هللا قسرا لوسر لاوس

 ةردكلأ | ذريغنملاؤ لا نعولاقاذهديرأولهناهيلعدربوك وت كلدبتن اءايشأن عاولأ تالا زمآ

 عو# نع ىسنلانالامهدحأ نعىهلانمضتءاذه وهنعلاو دل اقنذأ اهمضب 4 ردك نابسيحأ و

 صوصخ نع ىهّملا نهضت ة-عومها امهتةيهىلا | رظةرعالا سفن قدنع ىنملا وهامهد_>أن مأ

 ناك قد رطىاب (لاملاةعاضا 5( اطفال اهيلعلدبال رماءاعدال فلكل | نههيقام ىدحالو هنعىمملا كلذ

 ه-طرشو ةل-ةلازاوح

 لئقلاردهتنوةحاملا

 امعطءايشالاةرارعت ولد
 لاول !نمرعأ ئثال

 ن-علا | لدكو

 ةردك ىليةوتاهءاشتملا
 هبال كتم ىتلال اقم
 هلهيعسلالام عقدو كإ ري ىت>هتيمما مدعو هلاملامهاوما رمل ىفقاقنالاك هريغلاموأ هلام ناكءاوس لز“:ملام سو هيلع ىلاعت

 لقاك قيلناميقدق همدعوو..؟>هدعاصأ مدع وهنع ممكلذ لك هيفةدئافالاممقفا ءالاو 7 1 0
 2 2 ١ و9 لل اس ى - -. ع هنموهيلاةحاملا دنولو

 عيضت ليخبلالاومأنك-او * هلهأدهتاثروألام عاضامو
 تلقاكوهتحاسسذ [هنحار طس نمولام" الاهيل !تهجوتلاملاهياءناهنمو

 مب ركوه#س عنا م رك لكو 0 هلامناهنا ءرملا سعن مركو
 موس مادبتناءايشأ
 تكسو ثند_حهنمو

باضلااوا::ىهللاهجر كسلا لاو هلام عيم < هقدصت ا ذكو مارح نودملاو جاتا قد عت ليقو 2 ا 00 انك
 ىط

 - .٠ 0 526 . 0 , . 0 - ٠ 1 0 5نايسرمعءأم نع.

 نومه عنم(تاهو عنمو) ةصاصخ مه ناكولو مهنى لعن ورث وىلاعت هلوقل لك ودل | تح هللا ىلع
 َّك اسمالا قاطموأ ن سح سو أس امل ذر عنمدارملاو ديعب وهواي ضامالعقنوكي نأ هيةزوجورو رح

 وهوءاه هبرمه تمت: تآهلص ارعأل ءفوهو هلاؤموهريغدةءامساط ىأ ةيةوقلا ةانئملامسمكب تاهو

 مهواذب اوندلاولاةعل ع قوقعل ١ (تاهمالا فوقعو )هاحنل ارثكأ هيل عوىلاعتهللاهحر ليلا تهذم

 ةعاضاو)رمسكتو عتفلاب
 رغيف هفرصيىأ(لأملا

 لجو رعهللا ةاضرع

 قفارسالا هيف لخديو
 1 ىهفرص مد عمل. ةوءاهفسلا ىلا هعفدليقوهملعمارقلا كرو هلامها ليقو كلذ لامماو ٌسورفملاو سوما لاوءانملاوةققنلا
 حتمي ةحسن قوانونم رحاب (عنمو) م-يضت ليخبلالا هأنكملو * هلهادغاثروألام عاضامو ليقاكهيقئاللا هعضوم

 (تاهمالا قوعو) هلسدلام تا طوهؤاطعا هيلع بدا عمم ىأ ىذاملاءانب ىلع ىوربو حشفلاب ةخ سن ىقورسكلاب (تاهو) نعلا

 نابءاماللوأ نه ةمرحريثك برعلا دن ناكام ن همالو نوجرو نهمعضل نوب حتي قوقعل ا رثك أن الوأءاقتكالا باب نمو هفءا"الاو ىأ
 نيماعو هلاصق و نهوىلءانهوهماهتلج انسحهيرلاوبناسنالا:مصووىلاعت هلوقل ةقْفْش دش وة. رثك أنهنال عمق نعنايسصصع

 لابأمكمأمثكمأ مكمل اهلنا لوس راب ىباعص نسحب سانلا ت>أن مهل لقا! ل نو هيلع ىلا عت هللا ىلص هلوق نمدروانوةيرآلا



 نه<ةصخاذلو نم قالمالاةيشخو نوتن ولافي ةكدأو نم م.ممو ةريغوةقنأتايحن مد ىألدبتوةنك اةزمهب(تانملادأو و)

 تامرك.لا نمتانِلا نةدن | ثيدحلاىفءاجاذه عمو ىنلادأولا لزعلا ثيدحهنمو نوب لعفلا كلذرثكو مارحدأولافالاو رك ذلا

 أامهافليقربقلاوجوزلالاقامهامو 00 ليقنارتسةأرللاءوفرمامبةءىلاعت هللا ىدر ساب ء نبا نعىوروربتلا رهصلا منو
 1مل. :٠ ةطكقنا] نتن ش2 تت ط7 96115152702 هه طف 1 ؟ 27157210 53123092151 فل +2277370991 1 تش - كتاف 1279022 27 09:30:21 اناقتك 3015 ك0: 17357: اج

 هريغصتو تاهمأ ىلع هع ةومأمالا لصأو مالا ىهو ةهمأ عج تاهمالاو عطقلاو هو قعلا نمريلادض ا

 ماهجلا ىف تامالا ةءامرثك [مهضعبلاقو ةميمأو تاما مهول ف عاملا نم هل صأ اح دقو ةبيمأ ىبع
 ن-هنالر ئابكسلا نمنيدلاولا قوةعنا عمت اهمالا ص+ونا نالا فتاهمأو لةعنالا# اهوحو
 سانلا ق>! نه سو هل عىلاعتهللاىل-_ضهللالوسر لئاسل تاما ذلودلولا ىلع ةقفش و |ةخرثكأ
 نم مث لاواث الث كمأ لاق نم م لاو مأ لاق نم مث ناد كيم لاو ىد اص نبكي

 ثددحوهو كونأ لا

 هنمو لبق نب تام ىلع همذو نهرب ىلع مهثح ما نهصخة مرا كالت ءاسنلل نكن ل- .ءاضيأو عيدك ١

 ثالثلاةمكحلاقو نفنوكي قوقعلا رثك أوبالا ىلعمالاةيطعديزب ايش هيدلاوىبطعأ اذا هنادخت |

 نعى -ةنوربل اىفبالا لع ل ضفتاهناىلاروه#ىلا بهذو عاضرلاو عضولاو ل-#ا ةقشم ثري دحلا ف

 ةرم-هلانوكسو واولا حدب دأولا(تانبلادأوو) حصأ لوالا واهْبةي وسثلاةيعفاذلا ضءد وكلام

 افوخوأ حاكذلا نمةريسغو ةفنأ اما نهتا مح ف تانملا نةدوهود.دكلا توصلا هلصأو ةلهوملالادلاو

 حرشل !ىفاموابلاغح.مصت نقدلا ةلاحةي>ةنوكدملاورققلا نم
 حرطبا كلذ تيمساولا نمديدحلا

 هدام ناف ام-ممتدام ىفالثخال شح اف طاغا وظف حهدؤرالو هنمواهلقثي ىأ اهدويفتارتلا نماييلع

 قاده ناكو هيلا ة+احال_.]قلاءاعداوةغالا لهأ هندباك اهبسنعم فال_ةةاودوأ ىف اثا اودأو لوالا

 هدالوأ لقي مهضعب ناكو كلذ ىلع برعلا هعبشف ىمي مالا مداعْنب سدقءإعف نملوأو ة.لهاجلا

 لاقاك ةياهاحلا ىفدأولا عتم قدزرغلادجةيجان نب عصم ناكو اقلط
 دئو مل ةديثولاى>أو * تادآولا عنمىذلا ىدجو

 اركذ ثعضو ناؤاهدنعة أر ماد: ةريغحر فك نمم_مذنمقب رق ىلءاوناكو بلاغ اهنالتاذملا صدخو

 اهبسهذةيسادستراصو كلذ لعفي 1 نافبارتل اا هياعمدرو ةريغلا ىفاهتقلأ ىثنا تعضو ناو هّتقبأ
 ليش نب ور نيدي رك كلذ نعىهمن نم ةيلهاجلا ىفوابتني زواهمأ اهتيطامدعب اهيفاهامرور دبل اهوبأ

 مارحوهور_هاظههجوو ىرغصلا:دووملاىهوايفخادأول زعلا اولعج دقو كلذ لطب أ عرشل اءاحاملف

 ر ومالاهذهنمزوالاة ثالثا نع سوه.لعىلاعت هللا صهيب مءاهقفل اهركذ ليصقت هيفوهوركموأ

 ح.يعلارخالا ث_دحلا ىضتةعلب ىلا ةغيصب سدل نكل صرت ىهنةيقبلا نعو ةهارك ىهنةثسلا
 ىلعدثاز ملاكى ب وهرخآىلا تاومالا قوقع ؟يلع مرح هللا ن ا لاق مل_توهسي له ىلاعت هللا ىلص هناوهو

 تنكامثي>ىحدلاةخس:ىفو( تنك ثيحهللا قا سوهيلعىلاعتهللاىل< هلوقو) ماقملا ىذه

 ني-.:او رلانيب قرقالو هنعىلاعت هللا ىذررذ فأن عه احلاو ىذمرتلاود_أءاور ثيدحلا | ذهو
 لوأف ىداقلااهاصق بتارماو ىداعملا باكر نع سفنلا ظوح ىوة-ةلاوةدئاز منال ىعم

 ىأ ىف ىأ ممعتل اانهابسدا را ول وحال فا ضب. ناكمف رظث.>وةرقمل اةروس
 ليق ولاحىأ وناكم

 لق وةنكمالاعيج ىفاهممعأهنمزالا عيج ىف ىوقتلا نال نامزللا هميم ىلعءاني نامز فرظانهأ منا

 لكميل هياعفقي نملكاوأ هبوارارمالاو اضيأاهفذك ىورهناهريغلاووتنكامثي>ةياورلانا

 هل اذه سل مالكه فاناورانل |ىلعاوفقوذا ىرتولوىلاعت ةلوققاكريمضلا ادرفأ رامتع ابورومأم

 |نمدروامىفانيالفةثيسلا سنجو>عةنسحلا سنجنارهاظلاوامةذخاوملامدع ( ل افش هم )
هرثا اهاوردحاو شي د_ودعبامو هل ءقامواذه (اهحعةنسحلاةثيسلا عسأو)

 ثدد_ح هنالاقو ىذ

 و ع د سه وهم د د و
 ريس بدل ا

 (هلوقو) رمآلا لاق رتسأ
 هآو رامي هلوةكوىأ

 3 احناوىذمرتلاودجأ

 قها)دذ فأن ءقوييبلاو

 ىو (تنكثيح هللا
 ثيدحلا تك نملوصولا

 لاقاذلو ىكحدلال_صأ

 ةناوروداهشب هدئازامو

 هللاق:!ى-ىلاواهفذح
 باةئحاو هرماوأن اكان

 ناكم لك ىف هرحاوز
 امثيأك -ءءهناتنامزو
 تبل اهنككو تنل

 درة لك! ماعوأ هتباك
 (عيتأو)هتمأ دارفا نم

 تقعأ ا: كولا

 ىأ (ةثيسلا) ى-كلاو
 (ةنسملا)كنءترداصلا
 ةةدصوأ الص نمىأ

 ةنسك ىورو امهوحنو

 مظو هلوأ حافي ( اهحت)
 باوحتاموز# ءاسملا
 نم سئغموهو رلا
 تاق الاس اوك
 ليقو تاثيسلا نيددي
 ثيدحلا ىفةنسكلابىنعملا

 نءةيانك اهوحموأ | تباتك
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 ثيدح ةنسح اب عفت ربهيلاافوصو لبق منةبوثل ادعبولو لال>ةسالاالااهوح ءالقةميغلاكد .عاارةةلعتملا ثمل ا|هموع نم صخو

 ىهالملاعام_فاوبكنرا ىلا ةئيسلارثااهرئاداضي ةنسحاهح لا مقو هلةرافك كلذ نان هلرفغتسيل هفلخ ن مك دحأ ب اتغا اذا

 دادضالابةجلاء لان افك لذوفولالح ارش قد صبر فكير ملا برشورك ذلا سلا حمو نآرقلا عامسب رفكي



 6 0 رات ىف عمسلا نيادا 2 0 ءامل م ةقلاضاو

 ندم ركلاك فالخالا ّق

 ةعادكلاو لحل اوريزدتلا

 ىو نيدو روما |نيد
 نيب لادتعالاكلاو>الا
 ضبقلاوءاحرلاو فوذملا

 نس ,داةمعالا قوطس دلاو

 نيب وليطعمل اوهيِمدَملا

 لئلا فورا لا

 اماو طرغماما لهاحلا

 نإ ةكبانا را
 ةلول-غم لدي لعتالو

 اهط_سالو كةنءىلا

 اذا نيذلاو ظسلا لك
 اورتقي اواو همس لاو ةفنأ

 اماوق كلذ نم ناكو
 كمالو رديكالو
 نيد خشاواهب تءاختالو

 نا لصاحل | والمسكلذ

 بنت نأ روما« نأسنالا
 دعبلابم ومد مفصو لك

 تاههلا دعبأو ه6

 نيذرط لك نمريداةملاو

 طسولا ناك اذافاههطشو

 فارطالا ن عد_عب دقق

 ىعماذهلعاوةمومأملا

 سشماواطسو نك مفوق
 هلوةكوىأ(هلوقو)ابناح

 مال_سل و ةالصلا هيلع

 ىدمرتلا هآو رامق

 ةربرهىأ نع ء قيبلاو

 هع نا هللا ىضر

 ناو بحأ نم( ببحأ)
 داش مسكلابهبحا هةنمح

 ى-ع؟(كييمح) هل وقو

 ]ا اج ا( الا تلال ارا ماوه نر ردت رت ع ةةلايللهدئازام(امانوه) هلوسروهّللا ىو سامهمدت ىذلا سمحأ ىنعم او كيوم

 اهميرقت ثريداهدع ةعقاو ىأافهةعباتا ةاعج واهدعباهاعثاهارااهعايئايدارملاو حم عي 20

 مد_ءواهريقك 0 ىعكاجماهذ|وأهو عود اًمدسل اع نيه تانك نا لاع هلوة ثيدحلا ىف :ءم3قو

 ةراقك ةالصاا ىلا ةالصلا ثيدهلاو هلوةاةريغصلاةئدسلايدا رااونك-:لاهن 1 * اهمهلباةذخاونم

 ةن_ سهلا نادارملاةلزتعملا ضعب لاةورث صل ورئابك لل لماش ها ةئيجرملا تلاورئابكسلا ادع
 نه ىحعاهاى-عملاوه ةيقحو ادا رملا نا لمت< والصأ اًثعشر 11 دالوبنذلا رتل ا مجس ن نو 0

 هناقك٠ دع اك ىهام ادامعلا قوت مغيب درقءاذهن ا دعب الورمالاب اوجىف موز اه>ةوهلاعأن آت 1

 ناىعشإ ارلاةذالاو نكمأن اةمال_ظااةهحنادب دعب هنقتلي .5نمكخغلب اذالال>ةسالاالا اهوحمال

 ه1 نمهاخأ؟ دحأ ناتغااذاثد د 2 ام عق نمرُءكد و هلد اعدلاوراع* الا نهرثك

 هللادجر ىدوهوسا| ل. الكا رعكسما تاع كىف ريصشن ونايبةدايز :اذغوةراقك كلذناق هلرفغتسلق

 هاذا نمر لاو بقة نمل تدلدت(ندح ات: !!قااخو) هلوةوىلاعت

 لعفقلا لصالو هلي ةلع افاادوصق#ملا سلفي ةلولما عبناب حاس مول اعومهطااخو مه رشاع ىدع

 ىتلاةعيبطلاو ةيجسلانوكسف مذو ني ّةمضد قاخلاو عق ةاولا ةلزناك مهن م نولاطملا لعد هل صأ ىلع و هوأ

 عمل ةاخن_س>ذاعماب دروأكة- افهيرمالل نك-ملالاوهراتك | ن ؟عهناىلاةراشأهسمقو اهيلعاوعمط

 ماظت ةاوبولسقلا عامتجال ىدونمكلذ ناف ىذالا فكورطاوخملارم>وةقال. 1-1 ,مهلماعىأسانلا

 تلقاك مالا المور -اعا جو هولاو>الا

 َى غمممع نك و سانلا بنم>أق 2 انقوردعت ى اظ2ناح هرنا

 ن-س>ىقا سا | قااخو 0 ع 2 ندكك ل مهطااخت ناو

 دومحاو نامومذمعطدرفتو طا رفاافر طاف ةدوملا تاك ااا تناكاسا( اهط_سوأرومالاربخو)

 ايولطمام مه طسولا لع>ْنم م<اوروهتلانيبةعاجثلاو وللا ورب دما نيب م رك اك ط_ولاوهوامهسب م

 وهو هدخش ىعازوالان ءىر 1ك اورىذلا ثيدحملا فجرت 0 1ع

 وأ ىوروري_صقتل اوولغلا با دأ لعف مهيأ نمل ص هد ةناطم ثلا ضراعالا هر ىلا «ب هللا رم أرعأ نمام

 50 الالامني-5 رطاادحا,ْك بماذا افاط دوو نيةرط ُىث ل | نأ همن هنيسهو ن عدت س ىلعي

 تا مأك اذ دا ذو لاعت هلوق هأدهشلا وءامشالا ع نءهطاسوالاب ؟ءلعف نافرطلا لدّتعا طسولابك مأ

 رعاش !!لاودووملا طب رغنو ىراصنلاولةنيب ىأ اطسو

 امع- صالوالولذ سك رئالو دا ل 0 امافرومالا ١ طاسوأابّك ا

 ط_سولا رمل 2 طاغ ىهانألا امهر قئريرحا لاو

 طارقالاوطير ةءلاوركيو 2 طاسوالا اندم ءرومالاربخ لاقو

 مهوقىلا ىرتالأ هت. ريخاوطسوت ىذتقاةصوصةءرومأىق لد .اًعلطم نس اورملا ىنءعطسولا سدلو

 ثيدحلا|ذهو فنالا صورلا فك كح مالو برطمالطسو نكمن ملقا مهوقو طسولا نودلاوخأ

 قرير نباوهسو هيلع هت هللا لص هنعههعتوهلام ركع ءدادغب < ا ولا

 ىمليدلا هركذو دنسالب ىقييبلاهحرخأ دار ل ار ا وم

 ٌةَقاملَو موه .طواسن تا لصوت ع اهم ىلاعت هللا ىذر ساسعنيا نع دنسالب

 ب ل تم امانو_هك_ببحيحأ) ه]و54- كفل اعل , واهطسوألاعالاري_ف: ضئارغلا ءادأىل-ءاو_هود
2 22 222 

 م

 هنافاريك هن بلقل اقام ىف غلابت الوهءمح ىف ىفرمست الو أرعسيب



 كندغي ضغب أو هننملت دعا لل نايحالان منيح ىأ (امامود) كضوغبمىأ(كضيغ) باقي ؛ وريصي ىأ(نوكينأ ىدع

 000 0 ا ا كت ا م لا

 حاقد نوهلاو امامو كيد .-نوكد نأ ىسعامانوه كضرغب ضغبأ و (اماموكضيغب نوكي نأ ىدع

 وو ىلا نو هنمو لهسو فاذا ئشااهيلعناهنملوتااكردصم نون واوا نو 9010

 اذك واريؤةغلابمامدعو ةبحللا ىف ةدأ صئقالاىلا يباح ال هنو هيلعىلاعتهتنا لص دشرافنعالاو قفرلا

وممردق ىلع كلذ نكم 15 ةاهراهظاوةدادعلا ةءلامملاا» جرت الدواد ءامهمدب نم ذلانيضغابتالا
 طس

 رخل :وكلاح تواقت ح.ةيق بلا ىلا صغبل و ضغبلا ىلا سن القثني ل5 طسولارومالاربسخن اف

 فرس ”الىأ هءاهنلا قلاقةغللا لهأ هيه رسقدةودارفالامدعوطسوتلا ىنءعانهنوملاوكلاءفأو كلاوقأ

 ثا 14 | اذهلخدفى ةعمسا هومدخيفاسبح ضرغبلاو ا ءاضيغب تبدي اريصن نأ ىدعف ضغبلاو بلا ىف

 هضغخ َكياعْزلو ةقعلا : الو ىذةبحعّكمأ ةن'الءال ردع كسألا سدلاطاطسرالاقو هع .ةامتدت

 برعلا صعب لاقو سلي هوس اك اعلان انادصق امهاعحاو

 عزانتنأ ىم ىردتال كن اف »+ ان راقمايح بديحأ اذا بيحاو

 ا ١ نبا.مربغ تضغبأ ىتم ضغباو

 لارا 5 دع قيدفلا نعاني

 ىلع مد اوأةدئازاهمأانلقءاوسل-. 1 !اىلهلدتامنا اولاودقو اهشوتا|لفاذح هلد,فيك تاقناف

 تاق#ابيفاوماغداو امم رونلا ىلقا ةدد كانه ىهوةضوعامالثممىلا »د هإوق قرمسقملا هل ذام

 قطسوتلا<- +و ىلءناكاذا بحت اوطسوتتلا ىلإ !ةند_يفتاجنأ ل يقو ىلع لال ةمسنلا.ىليلق طسول |نال
 نأ ئاكلا نمو ىطس ولا طسو" .ل| 4ءلرح نعى طسوكلا بت ارتنعحراخ ريغ نكت اوالماة ناك ليلقلا

 دعبلاو برقلا مد عدة عوام ممم دعب ةبرقمدعو امهمءادعب ونيكر طأا- نما رةدنو ادم /تارع هنو

 هنأ قىلاوصق اذلإ طسوتلا ل لقلاطسوتلاب ىنعناك مان | اولا تعتورشكل هسا نوال ١

 ديكأت الكلذ فاموناكنوهىأدار ااااو اهيذ لد ماقال
 يورط اي ول ادا اود الا ناك

 2 رهدأن عىد مرثلا اوبدالا ىراختل رام طومسلا لاف ثددحلا|ا]هورظن هيو ىبتنا

 رقع ىلأ ننس اورود-هجومللامرك ىلع مالك ن همن لعرتكلا الا جا>لالاقو ه-فع هللا ىكر

 فدمرتل ١لاقو فيعضد اذساب سوه .اعىلاعت هللا بص ىذلل هعفرب هذعىلاعتهّنلا ىذر ىلعن ءادئؤسم

 ىلاعت هربا ىذر رب ره ىلأ نع نسريس ند نءدروهنااضأ ىذمرتلا رك ذو ىلع ىلع فوقوم هنأ حصالا

 باهشلا قىاضقلاهعقر نيوهحولااذهن مالادانسالا|ًذ[مهفر لالش 7 ءوهوهعقرمأر اولاق هدع

 لظااو) سودر ءلادإ م قهاورو» ام>الا هلا هلا اذكوايندلاو نيدلا بدأ قاعوةرصىدرواملاو اورو

 اًندشهنم لظنلو هىلا عت لاق صقعنلا ىءكنو دقو ومو قارا طولا اال

 دود4لا ىد_ءئديدار ااواهري-غ نعشصةلامج" اكفرط ءمللىأ |ةمواشم ص رأو ايشدنم ص ةنن ىأ

 ىعم عج نالاماتا . الغلا عج 1 - اظاادرفأو 5 0 رعوهرم-غقوأ قى >ىفناك» أوس

 لاوو« معاقل ةدزعةمتام ءامبقعتدحاولا ا نأدلاةراثا أرسم : اق .ك نوكيف 00

 هتفلاخ عدي 0 تقعد تبا قةوسقن :ءلاذأاك :هريغوأ سفن : ملط ن هنا ىزولا نءا

 كاع سالو ه2 ايغلا ويزول عي اعلا نءدولا ناك ةيسح هةر هحام ها ظااثإ» 8 هؤازح -2ل- قإ 6

 ةماالا لج نم مهد عمو "الوم انا وحاب د مهر هلع أن مومو نا ح مدل ىرت مول

 امهدئاد_ثىأرحءلاوربلاتاهاطظنم ؟يحن» ٠ نم لقىلاعت هلوق هنرمسش اكدئازتتلاو لاو هالا ىلع

 هلمجرتو ىراخملاه- -_- رخآح ردك ثيدحملا اذ_هو ام ل
 ت1 اواو 111 اد اوال لاو الو اا ل رار تا وتر: ل 0

 نون ى.عامانوه

 اترذااماموب كدمح
 رعب "* تالذ باقثا

 هيلعمدنتفاضغب لوحالا

 باقثا وأ هتضغبأ اذا

 ىدم-ستو و ارح ض بلا

 برقي وهتدبحأ اذاهنم

 رعلوتمالكلااذهنم

 نكيالهنعىلاعت هللا ىذر

 ك_ضغبالو اقلك كب>
 اذ_هوى_عمىؤوافلت

 نيورع وبأ دشن ثدب 0

 سلاما ة>م.ىقربلاد بع

 ايحتدبحأاذاسحأو

 ابراقم

 عزانشن أ ىتمىردنال ا :اذ

 تضغبأ اذا ض غبأو
 ايراقماضغب

 تناىدىردنال كنا

 -ار
 (هلوقو)دصتتملابراقملاو
 ةاوراه سة هلودقو ىأ
 ىأ (مظلا)ناذيشلا
 0 سال ا ىلع

 ءاظا ذب (ت املظ)

 0-3 0 ار ماللاو

 ئأ تامر

 وأرصاقلا ملا عاونأ

 ةيسح تاماطظىدعتملا
 نود” #يالف هءادك أ ىلع
 مو:) صال# ا ىلا هيدسب

 موي ةقىأ (ةمايقلا

 ني-:هااروت ىدس
 م- ميد ن سن نيلماكلا

 مهنايا سيسي ,ممامابو
 نألم:<و مهناسحاو

 ردملاورمل |تاماطظ نم هكيحني نمل ةىلاعت هلوقىف مدئادشلااهبدارب



 نه عرفا هناوعد ص هبىفىأ (هئاعد صعب ىف)امبةعىلاعت هنا ىدرس ابعْنبا نعدريغو ىَذمرَتلا اور اميف هاوةكوىأ( هلوقو)

 لصا| ىفاذك ثيدحلاىد:ءنملعةلباةمالكمركوكلضفنمىا(كدنعءنهةجر م. كلاس ىنامهللا) ةعمنا ليل هتالص
 صعب ىف رسلوّىَدهرْيلا
 ةلوستع نمااظفل عدنلا
 هلدنىا(ىاتامبىد#ت)

 هدئو) كيدلدبرقثو
 كيلعىلاحىا(ىرءااهب
 ديدشتو مالا مضب (:و)
 نيت>شقي (ىشعشاب) ميلا

 قرفئابيعمستىأ
 تافاسلا اهيمذت وىرطاخ

 ىروضحو ىجج ماةعىرعا
 ىا( ىئاغاهب عاصن ١

 قال_خالا ىطابوأ ىاق

 ةيلعلا لاوحالاوةيضَ
 ىا (ىدهاثاج عقرتو)

 لاعالابى :رهاظو | ىلاق

 ةيندعل | تانيشاوةيبلا
 ه_عابتاامهيداربوأ

 نو رضالاو نوئاغلا

 ديرب ىا(ىلعابب ىزتو)
 ارتأت باوك
 ءايرلاب ئاوش نع ههزنو

 هيقأني امرثاسوةعمسلاو

 (ىدشر امم ىنوولت 9

 ىلا> ىئىلاء حال صىا

 عمجت ىا(درتو)ىل امو
 ةزمشا مب (ىتغلا اهب)

 اماو فال_ثالا نمسا
 اهفلانةأر ملا مسكلابةقلالا

 هملعك هفلاوكغلأتو
 ىلعتفلاورسكلاياغلا
 لو -ةث سو ماقلاىفاس

 تمهاور وةعايقل امودتاماظولافلا خصما :اوراكماوروا مخ عىلاع# هللا ىذرر ع نبا ىلا ءهدنسأو

 اوكع_سنأ ىلع مهلج كطبق نم كإهأ حشلا نانجشلا اوقثاوةمايقلا مو: تاملط مظل ناذؤظل | اوقنا
 الفد_.ةةياور نا ف ّد> نمىلاعت هل اهجر ف :صملاهركذام نأمل هكلذرومهمرا اولحتساو مهءامد

 امدسهنالهنيءاهلعج و تامالغا الظل ىلع ل جوهر وهشمريغ هيفي اوز ىلع عقووأ هظفلب لخأ هنأ لاقي

 ع-جدقو ةروثاملا هناوعد ضعب ئىأ (هئاعدف) ملسوهيلعىلات هللا ل-هىنل اىأ( هلوقو) ةغاابم
 ثيد_ا اذهوةءيجءارومأ طمخلا اذه نماريق ىأر هيلع فقو نمذل ةتسهستك ىفهتيعدأءاماعلا
 هللاىل_صهللا)وسرتعمسلاو سم رغهنالاقو اهمعىلاعت هللا ىذر سامعنبا نعىذ_هرتلاهأور

 نءةءاور فو( كدنعنمة_جرذلاسأىفامهللا) هنالصن م غرفنيختليل لوقي ملوهيلعملاهت
 اههشاىلاتغيضأ اذادتعو ىذمرتلا فةروكذلا ىهىلوالاو كد: ءنم هلوقنودبةجر ضدصملا
 ىعك واميظعهللاد_ذعن اكووف كلا ىنععنوكتوايضرمهرر دع ناكومىلاعت هلوقك لعل اا.مناعم

 ُكنم باطأ[ىأا:هناهربلاهرمسفا ذب وهللا دع نموهتلاودف لعلب اةمريغ نم ماعنالاو لضفتلا
 ةيادهلاوك يلا ىنبرقثةجركالاسأ ىأ ةلزنملا ب رقاهانعم لب ليقو لعلب اةمىفال كلضةدرحعاناسحا
 ناب : هراعشالةعاط هد اةمىال هانعم سدل لدنعنمدل وةفئثهياعس<الذاهللا لضف ض>ح؟ اه ريغ و

 سلو ىبتنا مركتوهيونتو ماظ عنو فيرمش# ةبسست كال ذف ل_ضقلا صح سلابتاب اقمىفناكام

 لضفتوهو قباسلاممكحوهدعو ىضتقعلببوج ولا قيرطن سدل لمعلا ةلب |ةمىفاهنال دراوب
 هدعاسال فلك.ةوهو طئاسو نودياهاؤد_جواوعفن موعةي دنعلا ىنعم ليقو اًضإأهنم صو دخت
 نه ىنبرقيامىلا ل دونوأ هادتىأ( ىلقاهبىد#) هل« ىف قةحار هتداراوأ ماعنالا ىنععةجرلاو ظفللا
 اهفنوكيالىت>ىنأشو ىرومأ اهيمظ:نت ىأ(ىرأ اهب عمحتو) كسن أتاح ند هاشالّ سلق ةرضح
 هلبقا ل ريسفتلاكو هو ىرعأ ن هقرغتو ثعشن ام عمجتو ل دن ءنمةجرب ل: ىأ ( ىثعش اهل: و) تثشت
 رابغلاراشتناهلصأو ىسمتنا ارمأ ع جى أك ثعث ىلا عتهللا ]لاقي مالا راشتنا ثعشلا ىرهوهلالاق

 نءوىعىروءأن مق خامىأىطامبهورسقةدحوملاءابلاو ةمجعملانيغلاب( ىئاغاهباصو) ءاوحلا ىف
 اهبعفرتو)ديحوتلاو لكود لاو قدصلاو صالخخالا نم هناص حالصب هحالصو ىقدا رمال يةو ىريغ
 عابطلا ةعنص امههديو ىئاغ هلوقل لب اقمو هوةنياعملاوروض او هودوهشلا نمىره/ انىأ (ىدهاش

 ليقوةنسحل |تافصااوةحلاصلالاعالا,ةعمفرةيلاعاهلعج ىأ ا هعفرودرخ"الاو ايندلا اههمدارأ لمقو

 ناله اعهبلقحالصلددق و تاما ل :وتاف "الا نمهتمال_سهدعف رودل سم رهاظي دارا

 هلك دسحلا عاصت>اصاذاةةضمدسحلا فنا حل وهيا عىلاعت هللا ىل_ص هلوقل هريغ حالص هحالصي

 ءاب رلاكهصقشإ ااملاسالوةماك راءهدلك ىلع ىل عت ٌكنمىل_ضفتوةو ربكأ ) ىلذدع اهب ىزت و

 عاشقي ١ مافلالا (ىد_هثراهب ىمهلتو) نابراقدماههواحو دممول_ءم2 ىأدوهشلاةيكزت نموهوأ

 درب ىزإاوهىلاعتهثاءامسا ىف دم_ثرلاوةماقتسالاودادسلاداشرلاو د_ثرلاو تاقلاىف ريسأملا

 ءاناهيل.ءافلا عتفوماللا نوكسواهرسك وز محلا مضب (ىتفلااهبدرتو) هريدي 5
 هعامتجاديرتوهكتام ميل 'الكهلفل آتنكامىألوع-غملاىنعع ردصم ماكتمءارو ثدنات

 5 هرهلا َُ / 42 |

 مهيد_4يومهقلاب ناهبااعدق هثدلج لهو هؤاب رقأو هيريثعداراوه_ءاعتناكامىلا اهدوءاهدرو 3 7 27 0 0
 اعف اهاعناك ىلا هلاحدارملال-هقو اهنيب وهنيبعجىأ هتلاضهيلعشادرلاغ.(5ك مال_سزلل ناك ملول 1 0 رد_صم أاهرس

 . لت 8701905 17371 775 -- -- 1 121 لل هل وح ل7 20157777173775357218598/77619 215175713777 تتمة تب تجلت 117 25 ةيئتؤ حملا قط 335 نيودهت# كت ق1 عدت نح 30

 رذلا ريخالو فاو وفلأي نمؤملاثيد_>هنموةداعسلاب اب رأعمةب.هملانث>وأةدابعلاىف ةقلالااممدارملاو
 نيقداضلا عماونوكوهللا اوقنا اونمآن يذلا هيأ ايىلاعت هلوقهةمواعوفرمرباج نع ىنطةرادلا هاورام ىلع فا ْميالو فل يال ن هيف



 رربطلاستفيدتونيسلامطبوهوىنع 451 هفرصتوهنع ىنفرصت ىأ (ءوس لك نءاهب) ىنعنعو ىظق ىأ( ىمصعلو)

 الا وتعمل بيرل يي تلا ص سا
 ا :لأسأى ا | نهب ىمصعت 0 «بوهوةينامسلاتارودك-اا ن ماصراخو هم هوك تحي ا دذلا
 ىأ( ا | ىفإتاجنلا أهلك عض - ءااويع وشيام ى لا ل دى :وصن ىأكي امكاوعن اة مصعلا ىنهملصأ ءوس لك

 اسندلا3 9 كتم تا لا دلا انيق واناعا ىطعأ مهالا انهىفناحتلا دازوةيسس

 ىلع هتردقوهتدضقأميق رد-ةلاوءاضقلا فرفطلا ةاجنلازوغلاوءاطعلا ىف ىورو(٠ ءاضقلا زو هلا كلاسأ ىفامهللا) ةرخ"الاو
 0 عمك وعدا ان 2 « ل_.ةرومالاهللارد- ةيردعلا لعءحي قا مهني قرقد نم منمو ظفار حتفلاب

 ىل_صءنا ثءدلا ىفءاجدق هنال عمم .هعلاوهودوجولان يح مدعلا نمدجورخوردقلا كلذ ذاقناءاضقلاو لوا سيىء

 لاقذ هرياءاضق ٠ نمرعن : | هل ل.- قرا طوقسال ل5 امىهكي رم سو هيل عملات هلبأ

 هلاقدر امقو نآهسبلع ب ناسنالان ان نب ورد_ةلاوءاضقلا نيب قرغتهردقىلا هئاضق نم رفأ

 لرنو) هأوقو وم ىل !ءاقاعم هلع و ا هرم لعب »اضف زنك نتاج '!هتلالأس منا يعل ىدءويلطتلا

 ىرقلا نم لزناذا فيضالد عيا امسال ء+رد_صموهون كسدوى از اونوذلام خذبلزنلا (ءادهشلا

 هللا ىل-صزاف.اقو باوءااو قزرلاو مارك الا نمنان4لا ىفم لو خزربلا فمه>اورالامدارأ ةماركلاو

 اما( ءادع_ل|شسدع داك د ارنب عالام عموداهشلا ن ء هزل ةحتم ال كالاذب دم سو 4 لع ىلاعت

 قوأ» انمثا ىدلكد ارئاؤداضرناملاةفو مام رك ماززعماي :دلاىفاديءسنوك» ناب اَث 42لاشنعلابدب ربنا

 نذل امو لاعتهأو هلوقل سوهيل ! ءىلاعت هللا لص هءانك قلل اعاهيؤأ معن مددا ةأيح هيي نانو هرح ”الإ

 ءادعسلاوةأم را اندم لص شعل وام ربنان بحالا وهن *الاابيق نيدلاعةبتلا قناوداعبال

 مييلعر اصقنالا ىأ(٠ ادعالا لعرصنلاو)٠ ل ارو عب و ى-ثلادض دبع مسح

 ىناشاب ورومالا ىضاقاب ىجاحّكي تازثأمهللا هما وق :د_طدلاهدضو ودع عجءادعالاو م-تيلغو

 مهللارو- .هل 4:25 نموروم .ها|هوعد نمو ريعسلا ب اذ-ع نهرب ناروحماان مريم رودصلا

 رخوأ ةلدأ. .ءنماد أ هندعورب+ نم هىتنمأوأ ىدن هغلبت لو لع هنع عضو فأر هتنعرصتقامو

 نيداها :اعجا مهللانيملاعل ابراء كام ساوه فكيلا بغرأ قا _ةاخن :ماد_حاهرطعم تنأ

 ىداعتوس انلا ك_.<سحن كئايلوالا مل سوك ئادع ءالاز نبا ضمالو نيلاضري-غ عن دعم

 الوغالبلاَي اعودهمتااذ_هو ةناحالاّ كم عوءاعدلا اذه مهلا 4_ةلخنم كفلاخن 7 تليوادلم

 دواذحلا مويةنحلاو دمعولا مول وهلا كلأس[ديشرلا الاودي د كلا لب لاذ ملل هللبالاةوتالو لوح

 نمناسيسنيزاملعفت تن اودودو-ر تلاد وعلا نثر مدد كر رقملاعم

 ناحبشهلالاع_يدستلا جمال ىذلا ناحبسهبمراك- هود-كلا س دل ىذلا ناحسه.لاوو زءلاددرفت

 ىذلان اح دس مأرك الاولالملاىذز اح. مركس ااوةردقلا ىذناحبس معسنلاو لضعلاىد

 فارونو ىرص» ىفارونو ىمسىفارونو ىربقىفارونو ىلةىفارون ىلع جا مهألا ملعب لك ىدحأ
 ارونوقلخ نمارونوىد,نيبارونو ىماا ءيفارونوىمدفار وو ى<ك ىفارونوىرمدي قاروثو ىرع*

 هلوقو ىسهتناارونىل لعاواروزىل طءامهللا تت نمارونو ىقوذ نمارونوىلا «ثنءارونو ىنيميزع
 َُ ءاوروُك ءاورلات”نامالالابىدعتي ال هبال :اب عال قام هج والؤىل لعجاةلك اكمل ماللابىلطعءا

 ىل_ص هنا ل قام ىفانيال ع جسلا نمءاعدلا | ذهىف عّواموا رونمىللء+ًاوارونىطءاوا رول ل هللا
 فلك ريغ نمءاحامامافامزتلم فلك." 0و عنص ن نءناك اذاامهل 2 نالهدرخ 50 هرعت

 نمدهن :الدوعد ن2 اذاعدسلاهركب ناك هناا هّمعىلاعت هليآ ىذرس ا.عنبا نءعىورد_ةوسامرالق

 ربخ5 اذه ام مزعل ناوانا يأ هن ههرو دصامأ هنعمزتم مظناابهماك ل هنمهثيح4هنم .آاريمهو فاك لا

 سسسسس777 222222257757777 016060700707000 ححججج

 هفقل 2 وراسل
 ىورو ىذرلا وفود
 لاق مثءاطعلا ف ىفاجذملا
 هركذاكءاضقلا قىوربو
 لزنو)ءاقشلا ف فنصملا
 نسومص, (ءاده_كلا

 امولصأو ىازلانيكستو
 هلورثلوأ فيضالد_ءب
 باوثلاليزحا:هدارملاو

 لزنلا ليقو ب" املا ليجو
 ةياورءدبؤيو لزتملا ندع
 ءادهسكلا لزانمو

 ىأ(ءادعسلا شدعو)
 هولا يطا اس

 ربغنمفع اضةلاوةعاطلاب

 ةءاورىفوءانعلاوبعتلا
 ءايدنالاةقئاصوةداز

 (ءاد_ءالا ىلعرصنلاو (

 نيطا.كلاو سفنلان مىأأ|

 و رئاكملا رئاشو

 [كليوط ثيدسلاو
 قوحارشلا صعب هرك ذ
 لتلد ثيدحلااذه

 اهوركمنوكائاءاعدلا

 ساء نباهرك ذام ىلع

 فاكت نءناك اذا

 مههاعدلا نعبلقلاروض>نءهلةشيو ءانثلا

 ةمضنمتاءماملاتاولكلا ا!نهتاناورلا هذه



 نعةفاكللا هتورامملا)
 ةاورلا عيجىأ(ةفاكملا

 نع ى>و ةاعثلانع

 زوم ال هيأ .هنوديس
 لياقرعمةئاكلامعتسا
 ىل_عةبوصتم ه درك:

 نم) ةيطاقك ةيلالا
 امل نايب (هتاماقم
 قيال عما نة دعألاو
 ةناماكمم قالتتتعا

 هطعو سلاحو هنالاحو

 ىأ(هن | رما وز هنالالد 9

 (هبطخو) هنارواحىق

 هناعاجو ه-عجقىأ

 تتوىأ (ه-تيعدأو)
 ىأ ( هتامطا م و) هناحاتم

 (هدوهعو) هنأب وامى
 هناعبام ىف ىأ

0 

 السانلا : نهريثك هاوراخ(ةفاكلا نعد ةاكلا هيورامىلا )رك ذام ف ضاق هري_غىلءفوولا تحس

 عجنا فك نملوةىةحتاقل اود [05 اعااكردصموأ لعاف نا هنالاعيج - ىنععن اك ناو ةفاك_ةنوصي

 مذا اريثككلذك لك تدروأيك ةرثكلاهيديرأ هيلعةدايزلا نمعن :<ناكهنال عنم ى :ءعىفك نموأ هفارطأ
 مزاد ةئاكنا لاقهبوسسن ا مكلذك هنأ اكذ عاذو عاشا ل هنك ا نيثدحمل عيجالو سانلا عديج هورب

 ىلع ىاطتالو عمدتالو ىةتالاهلا .ري_غدازوهو#وار طوةيطاووةماعك ةيااحلا ىلهسصالاوريك- ملا

 نياككلذ فال_-* ىلءاهلمعتسا نمومهووب يرعلا مالك الوىلاعت هللا مالك كلذ درب لوءالقعلا ريغ

 اههحا رخال اوبالا ةفاكد طي لصف ا ةمط+خ ىقهلوةقوهفاشثك قف اش كلا بحاصو هءطخىف نامت

 مهوالق سانلا نمع.هلا ةفاكلاى رهو لوقامأو لقعدالاميفاهلامءّتسأو ريك_ملاوسصتلانع

 حارشلا صعب هعرب : وةردلا بح اص مهوت مهي مهوالق رعت نازوحاهظفلديرأاذاةرك- هان الديق

 اذا برعلا نالفلوالاامأ ةياردوةءاور هلد-والهيلءاوةغتاناواذهلوقأ هيف ننام سدل هناذأ همه

 القول اوه قمهعاب امه دره مزاد مبارعالا نم صوصخ هج و ىلع هل هنءص و ىعءمىفاظفل تامعتسا

 ىريرحلا هلاقأك ان هوك واذهدعو ةيبرعلا ظافلالا لامعّسا ىف سانل ا ىبع قمضتلا ىلا ىد "الكل ذب

 ه:ءىورملاةلك اك ىنملهراثك ىف هلامعساه_:عىلاعتهّللاىذر رع نع ىور هنالفىفاثل ا امأو هل جوال
 كيهانو ةباععل | نم ع جنيد هنيعبهبك ثوحاضي أ كلذ ئههج وىلاعت هللا مرك ىلع نعو ةثبا' ةءاور

 ناين :(هنا رضاحمو هتاماةمن م)هلوةو سا اوغلاةردلانحرمش قهرظن اهل يصقت تدرأن اذ ةحاصق مب

 اهولمعتءافهيفاوعسونو مايقلا ناك - مسا ىهواهتحو همم ةماقم عدم ملا عمقي تاماةملاو هتورامى أمل

 هلوقك ناكل قلطم

 تيطأ مهروء#برتو د: مهام اقمي رثسااكو

 اودازو 5 ع كلذعب سئساو 35 هلوةىقاس أدع هوم [كةيقءات نك هولم عدس و همقر 22 3

 ريثكزوحتلاز مهل هو ىرن رحلاو عسب دملاتاماق ك هما ةمهيقرداصلا مااك- -لاهباومسى> عسوتلا ف

 هنمرداصلا مالكلاهدأر اق مومالك همهوأك ةدحاو ةءنرع ىلعريصتقي الزا حلا ىلءزا لان ا ملعتهنمو

 باعك هوك 1 بالا, ص خالو هبورحو همك لاح فل سوهب . عىل اعن هلل | ىلص هم مأبا طءةوهسلادعىف

 ورانا ؛ عتومالك- !اانهه دب رام وباهسالا يفرق كغ ةراطخمأ مام ماقملا ناك ناوهريغل ه هرك ذلاعات

 ءار وةمجءمداضو ل حومءاحو ملا عذر مهوتاك هل داع جا هاو اك !انع ةواكماا

 ةءااءااكوهو ناطاسااد_:ءهةبلاح ىأهتيثاحاذا 'ءاح٠ نمىرهوملا هلافإك اهأن ءم لصأ َةإ ميم

 خلاب مضحلانهو 0 :ءروض# ان مك مناهعهتودءاراض> هترضاحوةرثاكم اأو

 كلذ فوه ماك ةيوشللا ىلع رطةاميق كدنعاى ماكست 2: نانمالاك-لا ىف هدلج س راكا ةاراعاه |معذ

 روما ثدحتلاك هلمبتةحاصموانأي < ًاهياأ عم _سوهنيلعملاعت هللا ىلص ىوذلاةبحأ ا |

 مك فنون ءارلا تارضاحك ةيبدالات ارض اهلا #ةكهذموةفطالمالو ةطس ايماهوحتو تماس

 ءاوسمهمرمأ ىف مالكي ماك هاذا كلا وعقاب اطدش سطاذللا بطخ ع نه لول تا 4 بط

 ة.ءوأو ءاعوك ءاعدعج (هني رعدأو) ةفورعم ىوالمأ جسم مالك 0

 (هدووعو) قت اميسح هريغل باطلا هيجوت ىأ ( هن ا .طاخغو) هههيامب فهلا فج رو هقلاإلا 22

 دا راال-يقومهرهي-غو كلوا ل هيك ىفاكنمم1 لا نمهرج-غىلء قاد ءلاودهعلاد_أ انا 7

 مسا سضسسميسس-اااااسان--_س سنبل



 نونلا :رودلا مضي هطيض ىف ىنميلا هودقو ضامل ف (لزن) سو هءاعىلاع هللا لص ىنلا ىأ (هنأ) مانالاءاماعءنيبىأ (فالعالام)
 | لاولعن ءرذاعىأ(كلذنم) لصود ل ->هلزلت ١ هنأ ىتملافماقلل ةمالمري ى هىااهينأ عمو ذ دو انو:مىازلاو

 00 ىناك ةمترم ىنءعامهات اكوغفلاف فاق 25 :ىقوحامعلا فاك اف رشماعضوم ىأةدحوذ

 ليقراكافذحدار اعالدلا ىنريدقتي هنا (ه هريغا مب سا قنال همم مكالذ نملرن هنا فالخالا##)» اراصو

 ةحاصفلاو ةعالم اا ىلاةراشا كلذوالوأ ل وهيل ءىلاعت هللا ىلص ىننللريمضل او هأ> ذل هرك ذاك ناونا

 همأال- صرالدحىلال صو هوامااعالك ل>ىأ ة ةردرموهارغ٠لرنوهمالاك قايسنمامبم مءالوأ امهةمسل
 ناهناشن مام اعالم ىأ فاقلابةمةرمخسن |١ صعب ىفو ل قئالءاملاو فرشلا قل معتسا ةلرئااوهريسغ
 ل هري-غدو سالى أ ءرخ آى لا س|ةيال هلوقوهرهغ لاو >أ ىلع ءعاطي 24 .ةهبقرب

 قاك هيلعو ريغ ه ساو لا 22 ىلعوءابلابىدعتي سايقلاو مالاكللوأ و« مل عىلاعتهّنلا لص ىنلل هربغ

 ىعمهنمضتل ىلعبىد -عورخ ” انىثرب دقن ساي ةلاىرجمالاادّضعلا ىئثاوسقوساّشالاو سوماقلا

 اماوىتطخ ا! سيذ_تىئاو> ىف مالكه: 5 ىلعي ءأذم ءلاىدتمت ناعم سومماقلا لاك ل ع لا

 رهدلاو كنود ه,هزإالهأوك يلا «سقأن مم لام الاب رمضأ نع ىنتلالوةقىلا.هأن دع

 ىعءعةمجعملاءازلاوةلمهملاءا<لاب زاح (|يسابيفزاحو) دحلان كار مضل |ىنءم همضتاف

 قبسلااماو قيسرد صهةدحوملاءابلانوكسونيسلا حقب قدسل اوةبترألا ميفريمضو لمتشاو ىوح
 هن اكفانهىل وأو هوهريغ قدس نا هئاط ءاب دعوتام ىأ قب اسملا ةنهارلل ل املا نملع كاف امهحتفب
 همس واقسم ةظعحة_ءل رمشلا رد_صل اوةىىقيسلااماونيقباسالد_ هنا ءزافو دخأ هق.سق ةحللاق

 ةلمهملالادلا حّتف و1 امض( ردقيالإاذه نمذوخامداوموهولافطالا اظةحل نيعملادرولاف
 فرعنالو د_>أهرقهةحادالريثك قس ىأهراد- ةمىألادلا نوكس (هردق) لوهدلل مممةومْول

 مى 0 اعت هللا ىلص هناسأك ع نمشسعجاقو) ه هرذق ىد> هللا اور دقأمو ىلاعت هلو5 فاك هني ةح

 رور+غ اور احلاو ثدناتلا» اننوكسو لوعفللءانملاءدد 2/رانلاةعيو ىلا هس (ا نات 2

 ىلاعت هللا لص هريغا م ملكت مواهيلا قيس ل هناك ض عب ةاورلا عج ىأ ضي رعبتلل نمو ل عاملا فئان

 تئانوأ ة 3 ةرعماشو ءةدموتادن د الا ق نهةدابز هي ةناالا لعءاقلاب5 انهناملكو هد از نموأ سو هم ع

 لو لعفلاواذك ىورهنأ 4. اعمهلج فلك :هلك اذهو قاملا نم ةمولعا |تاماكل ارممْدلعافلا

 راقالو) زاحل وعملا فدحو لءاغلل» ءانيلائرقولورظان لا كردنام هلوقىف ةلوصوملاام لعافلا بئان

 ُُ ؛,عرف» وةردعلان هفيقحتلاب ردق (امع راعهبلا ىف غرفي نادحأ

 ىلع لاءلاك دل امس امزللا تعب ؟سلاتو قران تاعئاملابصوهوةءججلا ننال ارلا 0

 كس قا حبكم عدنا ةوسلاك برعم هنأ ل يةوهمالرسكد دقو سايقلا قالخ

 هوولساو رهاو كل ا مهراعتسا هيقف غاصيل ةضفلاكر هاوجلا نم باذيام

 2 غالملان م45 ::ى اكْنأو ا اهل ردت اهل ول تانك و همغام دةُميهةلْزتع

 ىلص ى :!!لمعتسا ظحامما لاق ىفاعمالاوقاسهمال طاقلالا بلاوقلايذار ما ليقو ىالامةغلا اأو

 د !ا , دلو ق> مالكبالا تاب ارجل نعبغروبيرغلار عضو طسوتملاللبوهي ء1ءىلاعت هليا

 ءاعلانوك سواح لاا اع

 فاقب (ةبقرع)م
 ناوصلا ىهوىميلالاووةحس

 تلاد ل_صاحاو
 ةيلاعة-_حجرد ى :ءعاهلك

 [ببهيلعىأ(ساقنال)
 دينمايرثلا ناف (هريغ

 الو ىرثلاىف لوانتللا
 ندادحتاب ]وللا سا

 ءاملا (زاحو )ل كولسلا ىف
 ابيف) عجو م ىأىازلاو

 نولككس 8 جمعي (اقمب

 مدقتلاو هوى را

 زارحال راعتسوريسلا ىف |[
 امه>فبو راو لضفلا

 ىقانه رلاملا  ملعتام

 ىلحلا برغأوةقبا لا

 هلوق ىف حارشلا نيب نم
 ءامل | عتقان هه نيعمي هنأ

 ةعرصب هردقردق»ال)

 فر_ءنال ىأ لوههملا

 هناهربةعقر وهناشةمظع

 00 , (تعج لق 9

 لا ا
 تى :ا 0 7 يجنبا ن كل أطل ءاودعودنه نمت ذخأ لا ةيالف ثنو ئمرور وراح هلعافبئان ناك اذا ثنوث:ال

 0 2 8 00 4ع 00 نين هلوقفذاوشلا فئرقه.واردانعمسهناةسا#ابارعاىفلاوىلاعت هللا هجر
 ضيعت نء(هنأكن ع 2( 1 ناوهواذه نمرهظارخآهجوىق أ يسو بصملاهعمتبحوص هلوقىف صيخاتلا بح اص أ طخ نذ

 ريم_ضلاثنأوةدئازوأ

 د تي
 رهاظلاو ىحندلا هرك ذ
 ةاقل ةيضيعس' قمنوك

 مالكا اقمدئاز اهدوحوأ | -

 لا تا ريا ا ا م ا 2 2 52525575-5-522295-222222222222222>-75- يلبي تئانوألوعقملاوةب اولا

 ةحاصفقلا ةياغوةغالبلا ةياهما ,مءاصاله غلام تاك ١ك ىلا دحاوهقيسام ىأل وهنا ةغيصب (اهبلا قب م ىلا) هلو ةلعافلا

 0 0 ب ل 0 1 0 (هبلاهف) 0 0



 للصالا فس دطولاو ترحل اد”ثاىأ ماارسسكو ءالا حت, ( سدطولا ىج) ن“ الا نوما او -ههأورام ىلع نيد موي ىأ(هلوتك)
 هلوقبا نر قواسحادانغم قةحتل ةيقيقحتةراعتسا اهدارب| ىفدمس ا فراعتساؤاهداقياةدشو اهرانلاعتشالب رح ا هيهيشروذتاا

 ردقي م تيجاذاةرودمّةراد>وهىمصالا لاقو مهةديىأس ال |سطد 32001 ىذلا ئطولاوهليقو زاجلا احمشرت ىج

 د ربظللللل ب 2 هيريعاهتطو ىلءدحا

 ىومثي دحاذه (سطولا ىج هلوقك )هنع ل ةنيو ظفحيل نذاريغب نذالا ل دتدل ازحلا و ةقرلا عج :البعلاو ةالما

 ىلص هلاقدناو امهنعىلاعت هللا ىذرهللا دبع نيرباح ن ع ىقيملاو سمداور وهةعمللا ىذر سامعلا نع ا 25 نع

 ةنوضتءةيظفل ةبسانمهرريبعتلا ىف ساطواب هلافأملوأهنال-مقو نيذح مو. مل بوهياعىلاعتهّللا تال عاد
 ني_توةيد2ةانةماومابهلهوملاءاطلارسسكو واولا عّدممب سدطولاو يرحل د:_ثاىأهعءادباوهتغالدا || امو زاصالا ةءاغ ىفمالك
 ديدلا ئطولا وهليقوىزاحنا ىنعملادارأب رحل ابارضن هرسقدقوهبجشنأ ةوأر وذم اوهوةلههم نا داكو ران هع

 عمسمو لةاهأظ. نا د_>أردقي ل تيجاذاةرودمةراححوهليقواهقدى !صرالا سطت ىذلا زاجعالا تاننمنوكت

 ةحدمة_رصمةراعتساهيفومالكلا ْعيلب نموهو ل سوهيلعهللا لص ىلا لبقدحأ نممالاكلا اذه ىأ(هغنأ 0 90

 مهامرو ٍلهىف لي وطث ددح نمفرطوهو ةيماعىهوهنخساذاءاجدقود-ة:اىأ ىجهلوقب || قييبلاءاوراميف هلوقكو
 الوب رح ريغ نمىأ (هقن !فة>تاموةءسا:مهيففةراحا ىعن سدطولان اك نافأ ومز ماقىدخأ] هلظقلو نامل 8

 نرعلات ناكل يقو كالا فاو تافهة: ىلعطةسدن اك هشارفىلءهوفو قرغالوقرحالو لثق |[ دفن[ فتح تام
 _سوهيلعهللاىلص ىنلامهملكف هّت>ارح نم حورهلا حور وهمنأنمجرخت ض, رمل حور نا مهول || اذا ىنعب هللا ىلع هرحأ عّو
 هيلعىلاعت هللا ىلصهتلا ل وسرلاةلاقٌك يم ءْنبهللا دمع ماور ع. ثبددح ضد اذهوممل وةعردقىلعإا ليس ادهامم 95 ٍٍ

 هقنأ فمح تام نمو دوهشو عةئثهراصأوأهبادهتعس نأ هللا ليمسادها حرك ىذلا ىف لسو هل تع ا

 ف.د> هلوةتعمامهللا وفك يتع نيهلل ادمعلاة ب" املاسج و"سادقق لق نموهللا لعدرحأ عقودقف || قرغالو نظل لق
 ىلاعت هللا هجر فخصملا نيب اذه ىلعو هو هيلعىلاعت هللا ىلصهللا وسر لءقنرعلا نمدحأ نمهقأ الا صن قرحالو

 ةءاكلااهذهناىلاةغللا ل-هأضءب ب هذور وه-_ثلاوهو هعدتاىزلاهمااك نماهدعوهمالك جرت ه>ورنادارأهنال

 لأومسلالوقباولد ساو حابصملا ق حو !سوهرلع هللا ىلصهللال وسر ل ءقبرعلا اب تماكن هسقت عسإ اًمدبهقنأ نم

 ال الا ا لالالا هقناآ قدح رسانم تاماغو نوليخ:.اوناك مهنالوأ
 0 5 ّه : هدا اعإ»> 5 ا« يس ءاز ٍِء 50

 نب للا دةلدبو لقطرع 5 ولأوءن 00 لا ادم تم ناب تجد هحورح رصد رملانا

 ىلعفهشارق قديس :متاماموىها؛ءاواذكهتسلةءاورلان اليقو ىالساوهوىثراحا نجرلادبع نم 2 رك اوهفنأنم

 ىمال_.مالاو اهآقي 1 ىلهاارعاشلا نال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتاعدبم نم هدعن هىلعد ربالاده ندا عدايالو) هدأ

 «فنأف :حكمسلا نمتامام ب اتلار عند .ةعلوقك ملوهيلعىلاهتهّلا لصهمالك نماهذخأ 1 5 (رحج نم

 نءهعمسإو هنامز لهأن مدح[ هقم ملهناوأ هتولر هاط بدسريغ نمءالا ىلعأ ؛طام ىأ هلك تالف ىأ (نيترمإءاح نوكسق

 هنعىلاعت هللاىذر ةريرعوبأ هاور حي ثيد_حاذه(نيترعرحج نم نمؤملا عدلي الو)هلأتقهريغ أ ردة ىلا ءاوراك
 لاثمال !نموه و نمؤملاميد_ة:نماهضعيىفودحا اورحج نماه_ضعد ىف رخال المخا هظفا ىو 0 2 08 3

 ىربالم_هلاثمأن منانانويلا ك-هيفعجىذلادرخنادواك ىمسملاهيوكسمنباباتك ىفو ةيوسلا || د اا
 ل_هغداف رج ىف هدب لخدأ اذا لقاعلا ناؤاهريغوةوم:لا مالك ن مب قرغلار ظن افنيةرمرجح لقاعلا انفال راما 3 0

 ةرمدعبهرم عدختيال نطغلا نمومملان ا ىنعن فال بحلا نمةيملاهتعسل نمليقدقو ىرخأةرم اهلخدن أ 0 قوالىذلا

 لاذلاناماو ةمجعملانيغلاو ةلمهملاءادلاب وةنك اسلاماللاو ةيدحتلا ةانئااة_هومضملا ءايلأب در عسل هو هو مدح 3419 عدلي وهبرح آومايندمأقاظةيتمنوك.نا ىنمنيفمل هبالوهودوركمعقيفةلفغلاةهجنمكوالو أ 0 و رح دوا

 ق ةهرقح ةلوهم ع اسءاحو الر ذبرح4 او راثااقارحاوهف ةلمهملا نيسعلاو ةمحعملا ١ 0 4 ا 512001 ّ 9 نع 520700 هانئذ انا وؤرم عنو

 هةأزإ" ٠ 20 ُ - -. . . 7 . 5 8 غ0( 3 -
 رعاسلاة زعىال ملسوهياعىلا_عت هللا ىل_صىنلا هلاقاذهوت ا :كاوتاوملاابيقنوكيضرالا | 0 دانتاوهكو نمدكاو

 ناكو رسأى حمحا ةزعانأن |[ ,دلاتدسوهارخ أ وهاين درع ى ا ظةيارذح نك_لذ لب هوركمىف عقيق ىرخ أ دعب

 ىناقأت باغ هللا لوس راب لاققدحاب رسأ مرد ةفهيلءضريالود وجبال ن اىلع سو هيل عىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيا عنقردبب

 هقنعبرضبرعأمنيترعرحدبن م خدلبالن مولا ناونيترمادجم تعد لوقت ة كل يضراع سه عدأاللا ف



111 

 01 0 ا ا ا يم

 [كاح , وذ جامع ىلا ل 8 هرعرسأت ل-سوهياع ىاعت هللا ىلص ى لال ات ىلع هرعشي سانلا صرخ ناو

 كدا هال ظرالنأ هيلع ذخأوءادفريغب هقاطأو سو هياعىلاعت هللا ىلص ىن !| هيلع نذ

 سوه ل

 ظ دج -ءامداوق->ح كناف © ادد #لوس هرلا ىتع ليمن 1

 دده-ُت مظملاهللانمكيلع 5 لفات ءماح :و
 ) ظعو نم ديعلاو

 ظعناىأل وهلا ة+.صد

 ديع_يلهمااست نهو ى-#ُش 053 براحه احن م كناق
 ىحدلاهاوراك (هريغ)

لص ه) افدحا اضن اذا م بوهيلع ع ىلاعت هللا ىصهير<راقك |١ عمت أو هدهع ضن مث
 ناد ا ىلا عت هللا ى

 (امتاوخأىف)هريغوظع كيضراععةكعدأاللاتو لعق : ملف ىاةاف تماغلاقولوالاهطرع ل ةمىلعهياءنينأمل-_بوهيلع

 تاملكلا هذه» امشاىأ ن.هرمواريص لعد 0 ا د :النمؤملاناونبت ماده تءدخ لود ةكمب

 اهعم تعجابنا ىنءملاو
 محلل ليلا نمهينالو قطن اب لكو» لاغلا ردت لنك ةناراص نكت سلاجلاوتايتلابلاعالاكأ برز . يدل 8 ىلع هثفاهنكل نم هنلا -راصو طق نمهىرت لهرصدلا > راق كاع هلوةكرار لاه رأ

 ةعدخ مرر اوتاناسالا 6 7 | ل 0 2 اغل رمال :«انمو ههسعن ن مد

 1 5 3 عامو همم :5ةماعقاعت هلل ىلص مع 00 :اودرمعمرد 2 دحتال أمم 79 رع

 تا اكل نماهفلاثمأو م 5 ١ 3 ليثأك ما أر تلهب هنع

 اردكب نأ وقص ى مهتدراوب + هل نكييلاذاإىريخالو
 ديصلا لكأ مممتاعمأ احلا

رخ ماقمىناهن علف: الا نءىطخ سوي .اعىلاعت هبا ىلصناك ناو
 را#اىأا رفلا فوج 3 رفوبأ ل اقاك

ديا لات ناو سينا منسم رف عاد ىناحتلا لاق
 5 قي هل سدل هلل [رب رطل و

 ا لآ 0 هللا دنع ىذرملا 3 ادع كاانذاو ا هرهشل اظعو نمديع_ىلاو) هعادخهردصق نوكي نأالا ج ردع

معن ن ,مىأباةعوباوثن ميولقلانيابام ركذ اظءولاوسانلاوىلاعت
 0 هنرك ذك هريغت ةلزاذ !!ثداوحلا هت

وديعسوهف اهلمقفاهم ظن افرمشوريخ نمر ومالا تقاوع
او اذهنم غلب أو قثوهفهريغدب ظعو نم

 2. : 0 ىلع ن

 ريدم ردفق الك د” ىقىدر واملاهاوراك هسفن نماظعاو هلل_ءح  اريخ ديعب هللادا رأ اذاثي دل ا ىفدر وامرخ [ىنءمناك

 رعاشلالوقهانعمىوةوبنلا مالعا
 موقلادي_سوههدص

 اهيصاونىف ليل او مهمداخ رحازامل اهئمنكيملام * اهيغنعسقنالاهتنتال

 رهسشلا ن مناو ريسلاو تلقدانعمؤو

 ريخ نمؤملا ةياو ةمكحم ان فاح رئاضمألكنسع «: ىوهلاكرتوايندلا ددزلا
 ريا ىلعلادلاو لعند ظعاو هع نم هلناك #* هير هن اريسخ 3 نمو

 هنعملاءن هللا ىذردوءسم نبا نع م_سمهاورلب ءوط ثيدح ضءيىلاعت هللا هجر فنصملا هك ذامو
 نوم نام اوراق

 نياغلا نمي اهديدت ١ ركسعلا هجرخ أ و همأ نطب قديعسل علاوهريغب ظعتا نمديعسلاو همأن طبق قش نم دل هيفو

 مدنلاوغا صلاوععمضلا ٠١ ىو عمن كاتو يذردوعهنبا مالك نم سيلفإس .وهياعىلاعتهزلا لص ىنلا ىلا اعوذرع

 تفوتوا | مان تاوطكلا ة ىلا عمج(اهت اوخأىف) لوقو ىف ةارعلا هخيشورح> نب ظفاحلا هلاقأك ه.لثم

 واةراعم ء#ساوهقتاوخالان مب هياشنلا هب اغل هراخا اومهتماشملاذهوخأ ادهلاقي ةغالبلا ساهل

 اهبهظرعاتركلاهتا اوخأناكاهلصأ ىلع هوأ مم اولخدأ ىلاعت هلوقك عمى ععىفو لم زاحم

 ه.اعىلاعت هبا ىلص هإوةك ىد نأ نم رثك أ ةقيقح ا ىف ىهوةراعتسا هيف فورظملابفرظل|هطاحا

 | قءانسحلا:رذانمدلاءا رضوا اياوةعدخ ب رحل اوتانامالابسلاحلاو تاينلابلامالاامالسو
 0لرر__-_-(-_-_-_-_بيريبيبربرب برب شلل 33232323232323232020-0-0-0---3

 ( ل افش هع )



 رظناذابجعت اهقحايامم ىنعملاةبحعلا عفرورظانلا بصنب خس ىقوهر و صتيامم 35 ىأ(بجعلارظانلا كرديامم)

 ملا حت (اهتمضمف)
 اممذ نمةخسن قوةددشملا

 اهتمضتنامواهتوم كم كأ
 ىف ةعردبلا ىناعملا نم

 تهدي دوز ةعماملا ىلفامملا

 رظانلابس هذا وىأ(هن

 (اهمكحفادأ ف ركفلا)

 ةمكح عج 6 100

 هل: ءاس> عمق ىءملاو

 اهينادأ دا ةءاباهمهقىف

 لق ةو)اهيصاتا,كنطاخ

 ءاوراكىأ (هءاعصأ هللاق

 نامالا سعشىف قييبلا

 عصفأوهىذلا اني رام)
 ًادشبملا نمةل_ا(كنم

 وهو لوصوملاةإ صربخلاو
 ريمسّصالل وصواادئأع

 : ناتىكدلا مهوناك عصخأ

 أدّيملاىلا عجارريمُص
 ىد يملا ىلع ىنذالإك
 . نهمىأ(ىعنءامولاةف)

 اسءاو) عصفأ نوكأ نأ
 ىذلاىأ (نأ رغلالزنأ
 ةءاهتوةغالمل | ةءاغؤوه

 ىنابملازاحاعمةحاصفلا
 ىلاعملا 9 نادمل |نسحو

 ىأ(نيبهىرعناداب)
 ناو عضوموأعضاو

 ةرمملاقو) نايبوأل دب

 دا
 هلفر_ءدلوتئارغلا

 برعلا عصقأ انأ )دنس

 ىلعوأ(ىفا) هغىأ(ديب
 نوك.#(شبيرقنم)ىفا
 همبشراق حاملا باي نم

 لئاقلال اوقك مذلا

 بئاتكلا عارق نم لومة نهب # مهفويسناريغمويفسيعالو

 00 7 67الئل1122-- -سسص متت اهم

 وهوهحرش قوهيق اهناحام مدي دحلا حراش !اركذو فيلا ايهاندرفأدقو ىصح الا#هريغوءوسلا تدنملا

 لعاق انام ليق (اممضم فب جعلار ظان || كردنام احفصهنعانبرضاذ|ةباتكلا حرش ؟نعلزعع

 ىعفلردةلجو ةعومملات املكلا ىنع؟هنالدانعم ةياعر ثنأوهطبض مدقنك لوهحملل ىنملا تعج

 مم رمل ةاردألان م كردي و لوعقمسجعلاو لءافرظانلاوأ هلءاف بجعلاو قحلي

 تيكا لاو ةعل دما | ىلاعملا نمهتنم دكت ”امىأل ضاوعفم ممعأ هلل وأ | وةمحعملاداض | حد 89 م

 (اهمكح فادى ركفلاهسهذي نو) اهتومضمةخسن 6 ؤواهارب نم ملك كلذ ف بجعتي ىأةحيمعاا |

 ىءعىفدأ عج ىفادأورظان الهءؤربمضلاو ؟كلا نمهتنمضتاملقأواهلقأ ىف هركفر اظاثلار تهب ىأ

 ىعف بهذهلك ىفىأ مومعلادصقل فوذح بهذي لوم-عمو ر ؛كالا,كلابافاهاكوأ اددعلت 3

 وأكل .ايشعةراعد_ساديقق نوهيبيداو لك مهنارتملأ | ىلاعت هلوقدح ىلءوهفاويفريحتيهناهب باهذلا

 اذه (ٌكنمعصفاوهىذلاان 1 ءًارام)# معى رو هسوهياعىلاعت هللا ىلص (هءاد أ ه]لاودقو) هي 5

 ىلاعت هربا بص هناوهوه>رشوهءلامأ ىيىلاتلاهرك ذوادنمناسميالا ب عش ىف ىقبمبلاهاورب ثودحما
 اهدعاو نورت فدك لسوهيلعيلاعتهّللا لص را ةفةباح تأ ذف هاه عما جامو: ناك سود

 م_وهياعىلاعت هللا ىل_ص:دنعسطخا!لاق لئالدلا ف معنوبأ هاو رامدل هدام رقمارتسوهرخآىلا

 ع :ا ون هللا لوسراب هج وهللا مرك ىلع هلل اق 25 حديصق بل- -ءماللكب هباحافدوشولا» ءامطخ صعب

 يبدأ لجو زعهللانالاقهرثك أ مهغيامنا- !بنرعلاملكت كن اودحاودلب قانا ثنودحاو بأ د

 ةطاا#نماو رثكأ اممعهللا ىذرةب تلا ن] لكس الاو ركب نيدعس نب 3 هاا

 درودقو ةومهلسوهيلعىلاعت هللا لص ورمست» ىت> مهم الكان مح نو هقفالاو :اكواهصلخونرعل | ءادعق

 معاك مالسلاوةالصلا هيلع ليربج هلا وملعف تسردنا تناك تاتا هيلع عمس|ةغل نا ىنانأك اضأ

 نوكأ ن أن ميءنعام ىأ (نيممىر نامل قاسي نارقلا لزب انعاو ىعنماسولاةث) ءامسالا مدآ
 تاققبط ىلعأ قوتاغللا حدقاب ىلع لزنأ ىذلا بات كلاو نمعصفأ اورتالن أن موأ سان || عصقأ

 ادن_.مىفادتا|هاور حيك ثيد>وهو ةياحسلاا فصوق قدا سلاثد 0 نماذهةغالنلا

 لاو ءدح نءهسيبأ نعى ميما م- هاربا نيد نب ىدوم نءاسا ملا سنت كيا

 هللا لوسراماولا ف ةباحستأ ثنذا هباعتأ عماس اا مويتاذ سو هياعىلاعت هللا ىل_ههتلالو سرا هندب

 ك1 كك رع ك0 لاا كدت اوان تح اماؤلاواهدعاو ةنورتفوك لاةك 3 .اعدشو د ٠ه

 نو رت فك ولاوابتم اًقيساد أو ا_س>ًاماولاتأ يةساون نورت فمك ولافاتر اذ تارا

 هداوسد أ وه:س>ًااماولاةاهنودّنو هرتع.كولاو انننفلا اولاواةش قشر مأ ايمخمااضيموأا مهرب

 3 مىج_هنعامولاة 5كم ةأوهىذلاا:.ارامهللا لو هراياولاةقايحلا سوهمل ءىلاعت هللا ىبص لاق

 نمدعاوةلاامأو ةدعاتاتدحاواهانأسأةءاحسل ادعاوةونيممىرعناسلب نآرقلا لزتأاماوكلذ
 اهطسوبركلا جراذكو |هملظغمواهط_سواهاحرودإولان ءتدعتىاا ىفو دعافابتد>او ةءاسنلا

 دقةذالعءع ى لكإو عاراواب هالعاماهةساويواق راد مكر هوك لادو موةلاراذعسا ثيحاهمظ»هو

 هئيعب ضموأو اًضامياضءوأل اتي لا عمللا ضمولاوأ اهعو ركن ملاطةساامربت الا نبا لاقو قسد

 وأايض هو هنورتأرب دل ىفا> لا لاو ىلا تلا هلاتأك ف .عضلا قربلا مادعالا و ير ضل |ةئزب قل اوزغ
 ناف ميغلا اون ىفاضرم:مافيعضاعل عملاذا ايفخ وذ واوشخو ذي قربلا افخىرهو حلا لوقل اذ

 دادضالا ن موهو اهدوسأ | منوجوةقيقعلاوهقلاطةءافمامعلا ىثن اق ضةهولاوهقن 0
 ا داحس فطو هراتعلاو هاج >4 «جو ثيغلارصغل انايحلاو صرنإالا ىدععنوكي ركحلا

 شرف نم ىناديب ىرخأ رم ملسو هيل عىلا عن هللا ىل_ص ) اقو) برءلاع أد_صق ني
0 

 تاشنو ةغاناا لوقهنمو



 ري

 لاقون حالا ىن دن ان ىلاق دعس ب :قتاشدو شن « رقفتدلوبرعل |ابرعأانأ هظفلوديعش ىلأ ثيدح نم

 لاقلاق ىردخلا ديع_سىلأ ن ءرينبكلا ىف ىفاربطلا ب رخأ و امال ديمعوأ4- خه رت ىفاغب ولطق

 سرق ىنندلو برعلا ب رعأ انآ ب لطملا دمع ناانآ بدك ال ىنااانأ وهيلعيلا عب هللا ىل_ص هللا ل وسر

 ىادييداضلاب قطن نمعصفأ نأ ن مربتشاامامأو لاةة ل ::: ا, ىفاودعس ب قتاشنو
 ديابو مياابديمنايرخ ا عا اومق دم ؛ولوصالاوو>:لاستك فركذناوتش: هنأ اولاقفق سب رق نم

 نووكسلات :ةاسال ارمعي رسفو ف رذ ةوقيىأديابهلءلوهيلع فةألو ةياهنل| ىفلاةثيدحلا فدرواك

 ىقو اهتاصوةددشملا نالةفاضالا مزات ولي هنا ىلع لال اريك وهلا ةء كنا ىلعب وةيليلعتلا لحأ

 هلوقدح ىلع عطقنمان ههءانةئسالاوريغىنعبثيدحت ا ىف
 نطولاو وةمحالا ن أيسنب باع © هلد ؛ رن ن اربع هيو بيعالو

 هل ارد ل ىعماه يح لعةدننع ونألدتساو

 قرثتناتك!هناىاخأ « ىنادس كلاذتلعئادع
 ريغ مسقناخادمب هلوعب هنأو + وهي .ةدق راك كد ءواساإ !وهباونعك نم عصفأوهىذلا انيأراممهوقو

 لكشثسادقف لجن واهريسفتامأو برعلا عميج نم صف أل وهيا عىلاعتهللا لص نأ هتذافالر هالو

 مهحصقأ نم ل-ب برعلا حصقأ ن وكي نأه:ممزلد 205 "م رق نمهنأهموهقمن اب

 عيج حرش ىف ىف اروكلا هيلا هقبسدق هنأ حومراكفأتاذب ع نمهنأ فع ١١ صءبهدروألاكشالا اذهو

 محال ص نو هوهريسغف 8 هدو>ومةلعلا نادهح دوباتكلا وأ اطو ب مشل ىاممدقتو عم اولا

 فا ناىلا اومهذ ىد_ةاو ىواضي ءااكنيياو الا ن مارك ناهيلعدروأ ..غى هتاعدوجو

 عمان هريدقتلاو المأةصوضنمتناكءاوساةاطمتلعلا ةياعىفجدةبال ٌُط رثدقفوأ عنا اناكنا كحل

 هذ_هوولهلا صوص+هنومس وهرت و ديصعلا قل ضتام لك طم حم ضاع هى: اعتاانايدن فوك

 ىرع نامل نار ةلالزنأو ة هب ءاور قودعسو د فتءضرتسا وسلا رقما دس ترد نا رح

 ةرضاحلاىتاشند-قو برعلاعصقأ ا ههنيثلي هه ع نه ىلا ىأهريغىفدجونالو هل عل اوه ومحغاو نيم

 دجوالبواسأ ىلعن آر ةلا ىلع لزنأ ىلا ىنهملاو ىرنغا عمت كملامهلاَز 4 او ةقرلان هىلعمجفةيدابلاو

 امآوىريس ةاروصتمالو هذ طق رع :او طال قر“ :اهتاغللا عج مكر د زل عماح هريغ ف

 هيل عىل اعت هللا ىلص هلنا ثا - !!نال مولل-عم شد ردنم حصقأ هنوك لو#' :وأانهامللخدالفتودتلا

 ةناحز داخ و صرع_ساودعس د قات دهن وكامأو هلاحمهلع قدالم_هرهظأن يب وهوومماسو
 اود وروب ؤذد أت نبةهي ا>و سل ىحأةب راحةسو 1 نمتع_صراا عال اعتدنا ند ||

 اهر انا اذاومهط-_سوأن هةميا>ومهحصفأو نرعلامرك أ ا|نمدعسوم وةعاضرلان مهونأ ثراحا

 هرد_صقشاهدنع عقو 0 عابطلا قروي عاضرلان الإ 12 ءاعىلاعت هللا ىل_دهعاضرلىلاعت هللا

 ىلاعت هللا لص ىننلا مالك ئنو حاكم ١1 |قلع ا لاو قاجتلا ناممار ارم عةوهناو هنايب ىلأيسو فب رم لا

 ناوهزاجعاىلا مه-ضعب بهذذال مأث يداحالاهذ_هىلعءان نآر ةلاك زد عمو هأمهنم له سوهداع

 راسعالا يرق اد 01 ”لوة-امقلا قمانعمىئهناىلان وقاد لا سهذونآر ءلازا>ءانوذهزاحعا

 نيد ذوعملان وك هيل عهبتشأ هنا 4: ءهللا ىذردوعسمنبا نءىوراس؟نولوال جتحاو سمت اوهاذهوأ

 نواعم حصقم-5و ناي لا نءتونقلانيعجأ ممعىلا ءن هللا ىدرةياحعلا ضءبدعونآر علا نم |

 هنأت ؛ لوأ ةموأهربغو هنعىلاعت هللا ىدكردوعسمنب| نع ثدثي :مللطاباذهنا معلا وزاجعالا بت ارع|

 ىناريطلاودان_سا هأ !فرءبالو سد رغلاباأ هدر وأ ثددحلا اذه ىطو يا لا(دعش ب .قتاشنو

 هنارغهقالخأت اك ى
 !.ةابلاملا نم ىساةداوج

 راونالا فراشم ىفو

 لجال ىعميديب نا فنصال

 شب ر-5نمىنا ل-جأ
 تدبرت ىأ (تاشنو)

 ىف) تعضرأ ةياورىفو
 ام-هوىأ (دعسوىبب

 نهنا يصف ناتةئاط
 م-ييقوءابر_ىلارعلا

 هأرعسثأ| نم ءاغلملا

 نأ ىنارع_طالوءاط لاو
 ىقتدلوبر-علا برعأ
 دعس ىفتاشنو شا رق

 أمأو نحالا ىندتاب ىناف
 نم ح_صقأانأ ثيدح

 نم ىنادييداضلاب قط:

 نعىلحلا لةنف شن رق

 هلل صأالن كل ماشه نا
 نمة-ءاجهرحرصاك

 هانعمناك ناو انام

 برغأو 0

 مسكدو هلوةقىلاسملد |

 ءادمنالا نعىفاةزوه

 د#ثيدحلاىورلاقو
 نول فاران

 هدح نع هيدأ



 ىلا ءتهللا لص)دغس ىنب ةناضدتو شب رقهلاصا نم ؟ذام سدس ىأ (كلذب) هللا عمت هل عمش جان ىأل وهلا ةغيصب ( هل عمجق)

 ةلدعب هل ناك ) مل وهيلع

 6 رضا ظافل أ ةعاصن وز

 لهأ طاغلأصولخ وىأ

 نهىركاىقر وضحا

 ةطاخلا طلخ ئاوش

 (اهمالكى نورو) مهريغب
 ل -هأريبعت نسحو ىأ
 ةماعالةموهقملاةرضاحملا

 كلذنوكلاحةصالاو
 ديب اتلاىلا) امضنمملك
 (هددم ئذلاى-فالا

 ةيلاوثملا هندابز ىأ عفرلاب
 ىذلا ولا .دادمأو

 (ىرشب همساعب ظيدحال
 رشلاىلاب وسضمىأ

 لاقولو مدآ او-ةمهو

 بسنأن أك هلدب ىمدالا

 ىدبمب رق و ىعم
 لاح و ىفالا مجسأ

 للاعت هللا ىلصهمالك نأ

 َّق ءاكعمإ وه_لع

 ةعالملاو ةحادصقلا

 ةسر ماس الن كلا و

 صعيلاوال_ ةزدعملا

 نالا ثي>ننماكتملا
 زاجعا نود هزاما
 رابتءايدارأهلعاونآرقلا
 تلافو) ىلا نود ىنعملا

0 
 ةك-:اعىهو ةهل->ومو

 فل ةيعاز# ادلاغتن

 ىلص) ىنللىأ( هلاوقصو

 نيح(مل-وهيل ءىلاءتهللا

 ةيدملا قد رطفاجبلزت
 تفصوامة لج نؤذتني>تاداعل | قراوخو تا زجعمانمذت لئامشأ | بادك أوريسأ !تاكأهركذأك ةرحشلاةئس

 ةللاكرلادضوهو عفرلاب(اهتلازجو)ةيدابلا ل هأ مالكة والح أ (ةيدابلاةضراعوق) 21
 9 يت 1 ا ل ري لا اي مسح

 ىلاعت هللا لص هنا هغلس هنالفد>صملا قامتاتك ركتأاعا وهيقك شت اونآ ارقلا نماسبم وكر كش /

 ةالصلاىفامهبممنعىلاعتهللا ىذر ةباهلاةءارقو هسارقبجب وج وهو امهتباةكبرعأ سو هيلع
 وءياعملاعت هللاىلصونلا ماكنت نمرءامت لق ناف « باتكلاوخآ ىئنايبدن زمشالذأ أ يسو
 نمىشحولان ا نم رماملالت لق « مل_بوهماعىلاعذ هللا لص هتحاصعل فلاخ 5-5 رْغعلا ىسحولا

 جايتحا ريغن هةغللا بثك ىف هنومل سد رغريغ هنابلوقل ا ىلاةجاحالف عيصف مهعم ماكتب نيو هلهأ
 سو هيلعىلاعتهللا لص ها عم ) هلو ةيىلاعت هللا هجر فنصماراشأ ءانرك ذام ىلو صحفتو ريقنتل
 نمهنوكلةراشاكلذو هب لعلل ف دق هلهللاعجول_دأو لوهجحلل ىندم عج (ةءدابلا ةطراعةوقكلذ
 مهدالو أ مهعفدىف سن رقةداعملءمييفإ سو هيل ءىلاعت هللا ص أ ثناءاودعس ىنب ىفأشنو ستر ق
 ةلرتل يرد, ةبارعالادالوأ ءمنوكيلوحصأ اهاوهنالو نبأ ك ءاسنلا غرم: ءلةيدابلا تاعضرا
 ىوارقتالةطرعريع: لاقت, ومالكلا ىلع ةردقلاوداج:لا ةضراعل او ةيمأ نب كولمةداعناك ذو هفرتلا
 ةردالا أى دتو ةرضاحلا فال ةادايلاوّةوادملاوةيدابلاوةينايباه ىوقلاةئاضاوهياعىوق
 فاضم هرب لة وهوأ اهله داءلايدارملاو راصمالاىأ : :رضاملا فال ىهو اهلهابسمشت ىداستو

 ديد_ثىوقىأل زمالك لاقباهمالكة لاز-ىأةكاكرلا فالخةمجعملاءازلاو ملا حدب (اهتلاز>و)
 ريثكتف بيكرتلال وللا ظافلالا نمفيعْضلاوهوٌكيكرلا نمرسلو ظيلغلل ل ْرلا بطحلا هنمو
 صولا ندع رد_صمةحاصقلاك ةءاصنلا ) رضاحلا طافاأ ةعاصن و) تساغم ري غاده هيدا وسلا

 نمهديدزيماذا ىذا عصت نمهناثلمهمه:.عوهذاصوةيشحولاةبارغا اوديقعتلا نماهصولخ دارملاو

 نافز سم اوءاملا قنورلا(اهمالك ندر و) راصمالاو ىرقلا ناكسة,دابلا فال ةرضاحل اوهثيدر
 هللا ىل_صهمالك عمه فيطا ى.ةرةرضاحلا لهأ مالكو مهعنصت مدع نيم ىوقةءدابلا لهأ مالك
 ىعفمددم و (ىولاهددمىذل ا!ىهلالادتب 5 اىلا )كلذام .ومضم نية عصا |نيناهنمب لس 8 هياعىلاعت

 اذلو زجعملاهمالك هيلع هلازناو«ئاحابمدمأو وقل اوهودنالا نمةيوقتل اديب أتلاو هتدايز ىنءعالم دم
 مهّضعن هاورال ةكالذةنحلا لهأ غلو ملسو هيلعمل اعت هللا لص دة غلب نوماكتي ةن4ا لهأناعص
 هّللاىل_صىتلللاوهنعهّللاىضر رعنانمئورامىنءمىئاذهو ةيردلاةيسرافلاةنلا لهأ ناسانا
 ليعمساةغَل تناك سو هيل عىل عت هللا لص لا فانر هظأن عب نمو رختلو انكصذأ كلام ل سو هياعىلاعت
 نا-:اىأ(ىرشهملعي طيحالىذلا)اهتظفف مال_ىلاو ةالصلاهياعلب ريجا ب ىفءاف تسرددق
 ةعمزنيدلاختذبةكاعرم اك ىه(دمعممأت لاقو)ىملالاد يبل رتمذل او سانلا مهو رشنلل ب وسنم
 ةايح ىف ىونهمسا ف رعدالليقو بهو نيا دمعاهج وزو ةعازخ نب هرعنب رعك ىبءاس ىدحا

 ىنلااهياعلزتئالابجو ةكمنبب لزن:تناكوةءاؤرهلىفادكهنا لاقي و لبو هيلعىلا هت هللا لص ىننلا
 كلذي هنريخأ اهجوزءاحاملفامترقفارساه ا هنعملاعت هللا ىضرركبورأو ملسو هيل عملاعت هللا ىل-ص
 فاضمردص»(هلاهفصوىف) حر شلا,ىئالعلا ظفاملادرفأري_لا لهأهركذ ثيدحىفهل هتفصوو
 (ىطنااولح)ىلوأ لوالاو مدةمربخ هن وكي نأ م”<ومل و هيلعىلاعت هللا ىلع ىننلل هاريمضو هلعافل
 (لصف)ءاملا نيج اكو أهقوذهعامسبذلةسي و عماسلا بجهد ال ريعت_باوذا م تاموعطملا واحلا

 ل ل ا ا ل ا ا سلال كلل عطاقرهاظ نب وأ ل طال او ىلا نيب لصاف ىأ مالو ةامهمداصو ءاغب ب رضةنزيردصم || -
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 هماممماظنوهمادخو هيدي نسح>و همالسةسالسو4م امةيوذعو همااك ةوالح ىلع 3 در ل مىأ(قطنلاولح) هنأ

 ىأل-_صفلوقا هنا ل. زنتلا ىىلاعت هلوةهنمو لطابال ق>وأ ل طاملاو ىن لا ننب لصاوأ ن يغم موهفمو نيبملوضغمىأ(لصف)



 ريثك الو ىأ ةمعملاذنوكسو ؟ ءاه تفي (رذهالو) لاخلا ريش فريسال ىأ ى از نوكسة نون حتقب (دزنال) عطا ل ساو

 جبت 7+ +7+؟__ 7 7؟؟”إ”+>77؟ب779/ سس سس سوي سصطيل

 ة_كئاعل وقل هثازحأ نب ل_ضفوذوأىلاعت هللا هجرى العلا هلاقأك( رذهالو رزئالإ هاوةءرسف» وأ هم
 ماكتاذاناكن كلو اذه درس درسل سو هيلعىلاعت هللا لص هللا ل وسر ناكام | مءىلاعت هللا ىذر

 م-هقبالل_ءلقىازلان وكسو نوذلا عاقب ررثو عب اص ا ىفاكهيلا ساد نم هظفحيف هدب مااكب

 ضعدهعبتو ةقثوار وهو العلا هطيضاذك ةلمهمءارهيلب نةحوتفملاةمجءملالاذلاوءاملاب رذهلاو

 كي رحاب ردها مسالاوهءالكىف رذريرذهردصملاذلا نوكسب ىل_ ىلا نياهطبضو ىثاو#لباررأ
 ىلرصتخاو ملكا عماوجش وأ ثد دحلا ىفدروا1 فانمريغاذهو لعش ف مالكا ةرثكو هو

 نماظ:تازرخ) هءوطنبامىأ(هقطنمناك)هنملومتملاال ل غازاكالا ىنملانالاراصتنا ثيدحما
0 

 همهف:إكسدلو رهاوجلا نممظندامز رس او رهاوجلا نمموظذملادفعلاك قنوراف ةب_سانسمىأ
 ةمغنلا ن-ن>توصلاري-هجناكو) ب قئملاوهوز را نمحاهعلا ىفاك عونب هصيص نم ةماعلا
 هرغصباومذو مقلاةعساوحدعاذلوهدضي مذنو تودلاولعي حد م ”ب رعلا( مو هيلعىلاعت هللا لص
 ةلاهىلأن با ثيد->ىف 5 وهل هىلاءت هللا صهفصو ىفدر ودقو نايل |باثك ىف ظحاحما هلاقأك
 لولا ريجعلا لاق[كهقاد شا, همت و مالكلا تتقي ناكدنأ

 ريبخمزاكلاتاروغب ريصي 1 لقانمنانعلا دكد-2و رفدهج

 روطقنهضارعاىقونحزل «هيوصنءمس مدااروةصلان اول

 مام انسالا زهلوقأ 27 ءاسنلامااك-كر كنالوءامهيقسداف توصلاىلاعلا ىرهو او ريه#لاو

 ىلعه-ةلالدل غلا ةعسب حدملان أ ماعنصتناكو طرأ اذا كلذ ن اف مالاكل ىف قد كئلاو رعقتلا مذ نم
 ظاغ عمام,_سالدةلاهوشب ثدح طرق: ملامدارملاو هرّثغ ف الخ مالكلا ىلع ةردقلا هوقو ةحاصفلا
 نيالادؤك د_ساؤدصةمهنافمهغلا قيضانب رخأتملا نممهعب نمو مجعلاءارعشح دعةريعالو نيتغشلا
 ميوقتب ظفالا جر نا « عطتس لقي مفدل كلما امس

 موهفمري-_غاذ_هوهف 0 هقيرنهناركسظفاو

 همحعم نه ظول حيصف 0 نك هند سذأ ىدهك اضرألاتو

 هك قيس نم جر نا ظؤللا عيطة نال

 قدروا مافهّةمغث ن_تحامأو هنوص عمس:سطخوأ لالانأر قاذا إ_بوه-لعىلاعت هللا ىلصناكو
 ىل_صدوادناكوتوصلا نس>هج ولا ن حالا ايدن ىلاعتهللا تعبد لههجوهللا مرك ىلع نعثر دخلا

 وهيلعملاعتهللا ىلصانيدن ةءارقئاالا هإتصناالاةبادقءتارو لا أر قاذا سو هيل عىل عتدتلا
 مالكللا نآرقلا. نختم نمانم سل ثيدحوح ودعربغ هنافىيس وملاوناحنالاة قي رطىلعن كن
 ابرك زونأانخي_ثناكن_سحلاىدي_سئيالاقلاتانهىفاسملتلااهركذد#(ةس رغ) هر وهش مهي
 مييفةدماصملاتناكامال وقد هرونش نمو ريد وهنأ نعىفاحءلا ىلعني ر وصنم هخمشد نع دع

 ثعب نيد سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىذلا ىلع ةعمسمه لب لبقو نالجر لمقو لجر مهئمد و هنالهاكرب

 لجر لاه رعلانوفرعبالاوناكو اسوهيلعىلاعتهّنلاىبص ىنلا اوقرعن 1 مارح ادجسملا اولخداماق
 هلوةنورضاحلا مهقب ملفهّللالوسر مك« أ ىأ ل وسرلاوأ ىنلا مهتغلب ريسأو ناريس ن وبأن ههتْلب مونم
 ةمجعمنيشوةزمإب وهو مهو لبقأولاعتدكشأ ىعمور وادكشأ مسو هيل عىلاعت هللا ىلص ىنلالاقف

 هللا لص هللا لوسر لء+ وأنءل|وأ انههانعمرواو:ْذدممةنك اسةلمهملادوةحوّتقمفاكو هك

 هيلعىلاعت هللا لص ىنلا ناكوءموقل فرضناو عدأب وساق مولا موقيالو هتغلب هبي لسو هياعىلاعت

 ناحمسق لعغلااذهىف ثيدحلا اذ ثدك< روصنههخيش ناكاب ركزوبأ لاقهتغلو ههودقب مهريخأ سو
 ىبتنان الا ىلا ةدوجوممهرومقو لاهم ركلا منملاهنا كلذ هملعنم

 ريما عاونأ عمك مركلاوردقلا عفر فرشلا(هئثنموهدلب مركوهتس:فرشامأو) م( لصخ)و
 0 ا م ا 2 -----

 رذفاامأولامىلا له.
 نايذحلاهانعخلا ذلا متقن

 ثيح ىاطنالا برغأو
 ل طل رع
 (ه-ةط:هناك) حفلا

 ىأ(تاز رخزهف وطنمىأ

 نر الو ةيلاعتمزهاوج

 ةغيصب (نملظ:)ةيلاغتم
00 
 نو_ضوهناملكك إب

 ةقسا:ءمةعباتتم هنارامع

 ةقفاونم ةيسانتم

 خيابهيدشتهنالصاحلاو
 ىلءةغلاملاةدابزةدارال

 هناالا ىحلدلاهبح رصاس
 نهناك ناىل-عىن-م
 قوةصقانلالاءفالا
 ةححصملاخسنلا صعب

 اهنا ىلعنونلاديدشتب

 ةم-ثاافور-#انم

 اهبهشن نوكي 0

 ءاغلملا ىلع نال اغلب

 )ن وصلارب_هجناكو)

 حدءاموهو هيلاعىأ

 اذلو لاح رلالاوحأىف

 ملا ةعمس اضنأحدم

 نسح) ملعأ ىلاعت هل و

 َّن وغلا عاقب (ةمغنلا

 ةمحعملانيغلانوكسو

 ثري وصا|نادح ىأ
 هفقلاتو عادمسالا هلق:

 هللا نأىو راك عابطلا
 نحالا اينث ثعبب
 توصل |نسحوهروصلا

 هيلعىلاعتهللا ىلص)

 ارخآو الوأىأ (مسو

 اىلاعت هللاو
 (هبست فرثامأو لصف)

 دعس ب نمةمدلح هتعضر لما ثنمنمدارملاليقو هيف ىرتودلو ىذلا ىأ/ هثثنموهدلب م كو)هءوقىلابو ملا ىأ



 ىل (مئاقىنب ةبخت) ةبس .راسعاب ىأ(هناو) هيلا تنتي امئأ(هنم قالو لك ثمنايبالوهيلع ل يلدةماقا ىلا جاتحنالا ف )
 لديهناىلع ارورىفا ماتا ١ هل-عجو عوفرع هن ارهاظلاو مبيصلاخنمتاسممتوفصو مهتصالخ ىأ( شن رفةلالسو) مهرايخ

 مهماوقىأ عفرلاب( اهميمصو) مشاه ىنب نم

 ماوسقهب ى ذلام_ظعلا

 مالك رهاظو وضعلا

 ا
 سنا رد ىلعاقط ءروركت

 هنال(برعلا فرشأو)
 و-نبو مثاه ىنبن-م

 مهوش رقنممشأد
 بسلا قب رعلاف رش

 لضفأىحندل احرشفو
 ة-فطاع ريغ نمب ,رعلا

 سن راقل ةهةقص رحاب
00 
 وهوىأ (مهز-عاو)

 م-هعجشأو م-هاوقأ

 ىأ(ارفقن) مهاخسأو
 ن*) هنأ أر-هو ةءاج

 نمىأ (همأوهيدأل بق
 نمو) هنونأ ل مقلق
 نموه دىأ (ةكملهأ

 دالبمرك أ)ةكملهأ
 (هدابع ىلعو هلا ىلعومتلا
 ضعب ىلءةح> اذه ىو
 مهليضفت قةيكلالا

 ىلعةنيكسلاةئدملا

 صعب ىقو ةنركملاةكم

 هلعلو مرك نم خلا

 هللاو مهضعي نم فرصت
 ىنتست عن ملعأ ىلاعت

 ّ ركلاهندب ىوحام

0 
 شرعلا نملبةبعكدا[

 ىريطا |بحا نءو مالعلا

 دحسملا ىلإ ةحدخت سب نأ

دح)هروحوضولاكوهروهظا ةهكم ل ضفىءاحا ماش لضفلا| ذه ف نصملاركذملو ةليضقلا مارح
 ىئاقانت 

 محمصلا لصأو مهريغ ةطاخ ريغ ن همهصلاخو مهض# و مهرادمو

 هر ليل دةماقا ىلإ جاتحال امذ) ىل رتوهيذاثن ل اشنملاودوهتا ىعبف رعلاهصخناو

 الو هلوةدح ىلءناريلاىلا جاده ىتحلاك_ثاالوهيفافالهنادارملا (هتم خالو لك ثمنادبالو

1 

 مفلابةلال_با (اهميمصوش يرق ةلالسو) تملا مونس نمراتغاةزمه ةدحولابواه>5و ةمجعملا

 طهرر هنأ اواموقىأ(ارفن مهزعأوبرعل !فرشأو) صاااممصااو مهتم رختسملا لسنلا ىعع

 ىنامر كلارك ذوةريشعلاىل ةثالثل | نمةصامنلاجرلا ىلع عمتي هلدحاوال عج مساو هو هنريش عون انالا
 نمةكملهأن هو) ريبسأ اق نييموقأك (همأو هيبأ لة نم)ةردل ع رشق ءانرك ذاكدحاولا ىلع عقب هنا

 ىلعو) جيحملادصةمومال_لاو:الصل !مييلعءاردنالا هل بقاهلعح واهي رست (هللا ىلع هللادالب مركأ

 رك ذامدعيانهحارشلا ضءب هعبتو ىناجتلا لاقو مالسالاوةياهاحلا ىف همانعت سانل ا لزت لذا( هدابع
 ملسو هيلعىلا_تهّللا لص هلاق ىذلا هللا ىلا هللا ضرأس ح "الوىلاهّنلا ضرأ بح ”الكناشيدح
 بسقف ل ضف امبيأاوفل تاما اوعاقبلا لضفأةئيدملاوةكمن ا ىلعاوعجأوارسا همام رخامدنع
 هللانابةي زمان مالا لةكمل ضف: ىلعرثك الاو ةْغين-وأو ىفاشلاوةئيدملاليضفت ةيكلاسلل
 ةمرملا نمكلذريغو اهيفدح ا ماقيالهناوابيف للا ةيدو بنذلا ظياغتب ليةواهد._ص مرحو اهمرح
 ىلصىنلااهيفعضو ىلا ةعقبلاريغىفا ذهواه ريغ ىلعةداي زاهباوت اهبةالصلاوةنيدملامرحخ تسل ىتلا
 مرك أو فرشأ اها« ةنيدملا ةكمىلعلضف ىلا عت هللا هجر فنصملان ا ىتايسو_سوهيلعىلاعتهللا

 ْ اضن اةيكل املاد:عفالخه ف :وهملع اوص رتعاادفوى الاهمالكل وهيهذل فانمانه همالاكو

 ىلاعت هللا هجر كلام هذ مىفةكم لضف لع اليد كي ىناجلا مالك نا نمليقال ةجاحالف قاس

 ىل-ة,ملهنالىت ا يسأل ضقانمريغهنابسمجأو ةلوضغلا ىف مارا دحسملا ىل, ةحدخ تدب ىربطلا لاو
 فرعشالا صءدئدلانوكو ةينايبالةيضيعمت بق نمودالملا مرك [نمليدالمل !فرشأو مك ةكم

 ملاهف مش لافولولوقأ اهنماذ_هوةقي رشا لاحرلاد شت تلا ةثالثلادالبلا ناف فرشأ هنا ىذتقبال
 عاقبلا فرشأ تناك هبر>ه ىلل--قو هندالو نهز فى هوهدلوموهثشنهىف ماكل انالاضأ لك.

 ناك و سو هيلعىلا عت هللا ىل_ص هلاميركت هترحهدءدامركمام حتراصا ا ةنيدلاذا قالطالا ىلع

 هثدنم فرش ه-ةاخ عرج ىلع بو هيا عىلاعتهّللا ل_صىنلا ليضفتدارمانا ظحال ضرتعملا
 لعءلق نةنودنعرك احارشل اصعب سن ىفعقووربد:ةهاد_ءام ع.يج نم فرشأ هنوك بس: يف

 وهوفدصلاىلاةمسن (ىدصل اد## ننم.> اقل اىكاقانت د>] ةخسذلا هذه ىلع ىندم مهمالك

 زوحنالمهضعي لاقف ةاضقلا ىذاق قالطاز اوجىف الاخ اءاهققلل عقوو ناوريقلا ىرق نمي رقما

 تايزأن هريثك هنىذأ كهزاوج قل اولا عتهلل اوههنافنيطالسلا ناطاس ىأ» امدهاشو لولملا كك

 نوكي نم ىلع قل طي هاف هتك-امبوهرص ءءاضق دارا نا ىفةرهاظةني رقل !نافعدرالا ب هاذملا
 |يضام

 ىو نلكلو ركسعلا ىضاقاولاقوهنع اولدعاد_هوىفارطالاةاضقةاوثىف هانذؤ وكلمات ىف

 لاق هروهثم مج رثهقت ماماوهوةركسْناوهقدصل اوثيدحلا فهعنع ع رصتلادورولهعنم مهطعب

 تمدقت دقو ىابلاداولاوأ اظفالا ةمالعلا مامالاوه( فل نيناميلس د ياولاودأ ىذا اانثدح)

 بيب ب ب بيبسي -- -عخ - ل مملمعمعلا كي

 لك.ج 2

 لاثمأو نيطال_ىلا ناطاسو كولملاك مود قالا كمملا ىلعالا قارغتسالا ليدت ىلع قالطالا !ذهز ركالذادهعللماللا (هاضقلا

 (فاخ نين اميلسد ناولاو:أ ىذاقلا انة دح)هةجرت مسد ةو (ىلا تهل «جر) ةبسن:ءايفءاثف نيتح ف: (ىفدصل ادم نب نيس> )كلذ



 8 دحإ)ٌةحفصلا لوأ عقو وولوة-ةءلا نب اٌةزمهبتكيالفةفاضا ريغ ن هد.عوهوىورفلاىأ(دجأنيديعرذوأانث دح)ابلاوهو

 عارزلا نبا ىكملا ند وهو( (مثيفاو وأو )» 2١ نمناكو ىلهتسملاىأ(ق>ساوبأو) هطبض قسدقو ىوجاوش (ىمخرسلاد وأ

 ما ةينحتلانوك هساو ممملا عتقو مح -1لا نيش نوكسو فاك امضي ىريمشكلا

 ظعدابءارلاو ني_سلاسمقب سد مهب محلاة بسن( ىسخرسلاد وأ انثدسح لاقة فاض ريغ مهما

 هناوعارلا أ ونيس ارمسكي هنا قوزرعْن با نعداعت قاسم اءلالوقامأو فورءملاوهاذ- هوناسار 3

 ىمتاواندجنيمهاراعساو ىله“ ا م مهردقنزيلاقي

 0 0 كا ءانخلا م انثلان و يالا

 هياعمالك- !!قابوىهامشكلال 5 وفاسملتلالاو ريثالانباهاقتعا جاين عن رشها

 امد ١ ه-تحرتتما2:دقو(؟ )ىرب رغلاوه(ى سو نيدهانثدحاولا)اذهن م طساراضنأ |

 تمد : (ديعس ني ةمقأنت دحلاو) همر تمدقت دقوىراخملام السالا ام ةةاحوه (ليعامسا نيد

 لل رب ىدملاةليقةراقلل بو سم ىراقلاهللا د عني ل نم (نجرلادبعنيبوقعبانثدحلاو) هتجرت

 ريكب نبى وةتقهنع ىورو امهريغولاص ىفأن بل هسورلسأنيديز نءىورب وشو ة ةيردنكسالا
 لاقي و ورعنب( ورعنع ) نيعمنياهةنوو نئسلا باد هلج رخآو ةثامونيناعو ىدحا|ةنس قوت

 لاووهقثووىدرواردلاوكلامهنعىورو ةعئاطوةمر كعو سنن ءقىد هربلطملا لوم ورع أنا

 3 ةحسلاةءالا هج رخو هع هناةعرزوبأ لاق وسابهيسدلدجأ لاو ىوقلاب سل هنا قاسنلا

 برق : هيو س أ هءىمشابلا ثياثثب( ىربقملا ديعسىلأ ن ع)نازيملا فةجرتداو روصاللا ةفالخلوأ

 وهوىنأ ! د يلا جرفخ:صاابرضوىلحلانا هربلا لاق خسنلا ضعب ىف ىفعقواذك رياقملا|

 وهورظن هيف و ديعسوب أد يعم :ك ونا سك ديعس نأ م -اوىربقملا دعس نأ يديعسهنافباو هل|

 ةعرزوبأو قاسنلاهةوفاخوكلامو ثيللا نع ىورو ًامهريشوةشن أعودرب رهىنأو هيأ نءىوزب
 بامصأ 6 جرخأوةث مون رشعو سج ليقو نيثالثو ثالث ةنس فوت سايد, سلدجأ لاقوامهريغو

 هللا الوسرنا زهمسا ىف مالاك- ااوهنتج رت تم دقت هةعىلاعت هللا ىذر(ةربرهىأن ع ١ بلا كفك

 هحارخا ىراخملادر هنا عيد ث.دحاذه(مدآىن ::نورقرم نمت شعب لاو .وهيلع لاغتهللا لص

 له لح قاط ونامزلا نمرادسقمهنافلا وأ: رشع نرقلا نون انحت هناجر ل تا

 ةئاموةثامو نوعستو نوناسو نوعمسو نوتسو نوس#و نوعب رأو نون الدو نورس ءوةرشع ليقف
 نموأ هتدعب نم مال اوهالصلا هياء هنرقع ادماولاو ىلا ناهربلا هلاوأكنامزلا قاطمون ورشعو

 هلع :نرشب هرتغلا نامز سدلق ءاملعلا نمرامك وأ ىنهسيةرصع لك نرقلا ليقو مال_سالا اسف نمح

 تقولا ىمساعرودحاو تقوى نمر كتم سانلا نمةةمط لك ةغللا قنرقلا فا>:0|لاوو ىفاسماتلا

 حسم ل وهيلعىلاسعت هللا ىلصهلنا لو سر نابهنسةئامهنابنولئانتا |عتحاو ساني اسان نرد هنالانرق

 تكلهةمأ لك نرةلان |ليقأم راةخغاو ىورفاهرك ذاك ةنسةئامشاعفانرقشعلاقو مالغسأر

 قس ٠ نمل حو ةهفئاطشد دا ىف ن رقلايدارملا نار هامل او رظنهيفو ى-,تنادحأ اهم قلك

 ءط ند نثاك مهنا ةمط ريخ نم تلعجو تقثأ ان ىأ(انر أب رق مدآ ذب نو ,رقريخ نمت شعب لات سو هيلعىلاعت

 ديعوه ةجرتت مد2:دقو ىورفلارذونأ اظواحلا مامالاوه(دجأ نيدبعرذو.أ مدح لاقاضي أ هتجرت

 |ءاردخ 0 مهو رخآىلاريخ نم هاوقو وهدوصقملا ارومالان "1 هرمأى اوك رثشا براقتمنامزودجاوريتخم

 اثر هلا 2 8 ل نورعل اريخهيق ثثعد :ىذلاهنرقنادار ملا نال ص معمم الالد ع 2 دا اعللا

 هسا اءايونوذلااهدعبءأ هللا حاوو

 نمةعدقهب رىلاةبست

 ىأ (انثدح)ورعىرق
 0-2 ْئ انثدحاولاق

 وهو( فسونيد-#)

 01 لاق) ىرب رغلا

 ا (لليءمسا نيد

 ا دح] ىراخمل م

 مدقت 6 عسب ةدنسق

 بوقعبأ: :د->]هركذ

 نباىأ(نجرلا دبع نبا
 ىراقلا هللادعنيد#

 ةراقلاىلاةمس ديدشتلاب

 وهو اولا ( (ورعنع)
 هج م ماوه

 فلتءاو ةكسلاةكالا

 مذو ملا عشقي (ىرمقمللا |[

 اهحافروحو ةدحوملا

 ثيلثت قاسماتلا لاكو
 كلذ إل بقو ةدحوملا

 ني ديعسس و-هوراأقملا

 قامامأو ىرمقملا كدمعس

 كأنع خلا صعب

 هرك ذام ىلعاط2 كيس

 نا ير
 ناب 1 ىزاحما
 ءوبأو 3 يعسوبأ هشننك

 كدعش 5 4+ ةنكو ناسك

 ةربر تالا اًضأ

 الس هئالو
 ةقيط دعت ا

 قهفر رة-ه>نزو ىلع هنأ ن م.ضعمأا هلاناسف ىراخت ىرق نمك رق هاف حدفد دقو رمز هنزوب ريرف ةىلاة مسن ىرر معلا هلو 0

 عمجاريلف 2مم :اموقحراشل اهظيضدتو طاغ



 لكل هأ ىلع اط,نارئقالا ن منرقلاو مهنمترهظ ىذلا عمم نين هثدجو ىت>ىأ (هنمشنك ىذلانرقلا نمشنك ىنح)

 ليقاذإونارقالادوجو هيقسلغامنامزلا نمهنارهظالاوةل ماك ةرسع 5 كإ:ةنامزلا نمقااطم نورشعو ةثام

 201 ا 2 تت حم 3 6 ةلانهذاذأ

 | رصعو لبوهيلع ىلاعت هنبا ىلصهرصءه«دارملاو فرق نورةلاريخ ع ودعلا ثيدحلا ف ىو رامى -مادد 0 ىذا نرثل 0

 5 و و مل_بوهلعىلاعت هللا لص هلاقتنا نمةثاسدغب ا وصرعت امهمالم-_مءىلاعت هلا ىذ رةتباح ا ْئ ناو

 تاطرح
 ىةيلةن ثعبلاب دارملاو

 اناقانأ هئابآ بالصا
 نونلا تبان نمدلاتناك
 نم مث ليعمسأ ني
 نهم“ ةنانك نب رضنخلا

 نم مرضنلا نيش رق

 بلاملا دبع نيهللا دمع
 لئثاةلاردهلبو مشاه نبا

 نيانالعدق نأ نمو

 فرشىوذ
 ناندعهنبال أوس درب العإك

 هاوراك(سايعلا نءو)
 ةوبنلا لئالد قبتسلا
 لاق)ه:حوىذمرتلاو
 قاهاما لص لكلا لات
 قاخمللا نا سو هياع
 انادقتاا ىأ (قاخلا

 ليقع رانرتكظللو
 نيساقئااب ه-صيرصت

 ىأ (مهريخنم ىناعنل)
 نمىناعح ومش دريخش5

 "ناز سلا مهومفريخ
 ةغبضبا (معبترترااخ
 هليقامل ديو هودارفالا
 ىأ(لئايقلاري-كت مث)

 نال ة) مهراكسا
 نمىأ (هليبقراخ
 ملوسر فو درعا

 رئاسو ةمالاهذه لضقأ يوه لع ىلاغتهتا ل هاك نا لع لد, تددحلاذهو ليفان فلتخا

 رووا بهذهيلاو مهعو مه مالمبتمدحاو لكل تباثكلذناو مالا اوةالصلا م,ماعءايدنالاريغ مالا
 انالخموو ةبععلا مدقب هيقاونوافت ناولضفلا قمهيواسالو ث هاد عبالاهرووةبععلا لضفنال
 هغم لءاونمالا ضعب نمل ضف وهن مةباععلا دع نوكي نازو+ث يح ىل عت هللا هجررمل ا دبع نال
 لم ىتمأ ثءدحلدتساو قافالاب هري_غ هلدعبال هنافهليدسىف هلام قفنأو ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص
 نمههرح 3 ابدارملان ابىلاعتهّللادجر ىوونلا باحأو م. ثددحو هوهرخ آماريخ هلوأ ىر د. الرطملا

 لالحمضاو مالسالاة لك ماظتن او ةكرملاوري# ا نم هنامز ىفامىأرو مال اوةالصا !هيلع ىسع كردأ
 انرق) الصقمهيلع مالكلا قايسو ةباصعل ريغ مال_سالاردص ىف هكر ديم نم هلوأو ىةموهورفكلا
 لماحلا هناكوافوطغمةا>نلاهرك ذي واستر عل. وأ, لاحوهو اباب اباب وحتلاتأر قمفوةك اذه (انرذ
 ل.ك الاذخوحنل_ضقلاوأدو+ولاف سك رتل ءال او ةردقملا الو معم هل عج ىلع حارشلا ضعبل
 ىمورلا نبالوقنمسد رقاذ_هوارس زتارحازلاواغصتافاصلاو هنمو لك الاف

 نانذ_ءهلبا ل وس ربال_عاك ا ف رش ىك وذ نيابالعدق بأن مك

 مها ربا نم هئابآب الص ىقهملقت هدا رأوهتمعبلةنا اغىت> ليق(هيقتنك ىلا رقلا نمتنكىت>)

 ّس مر ضنلا نبش رقنم مثةنانك نبرضنلا نم مثل يعمسا نيانونلابتياننممت مالسا|هيلع

 راشأاموهوه:س>و ىذمرتلاو هلئالدىفا دسم تويبلا هاور ثردحا ذهدمأ مث بلطملادمع نهللادبع
 (قاخلا قلخةنبانا سو هيلعمل اع هللا ىلص ىننلا لاقل اقهنعىلاعت هللا ىدر سابعل ا نعو) هلوقبهيلا
 مهعم سدح رس نمىل ريصو ىنلح وأىأ (مهريخ نم ىلع ند وكإم دو سا نماهلك تاوولخا ىأ

 هناككأ نرقو ملسوهياعىلاعت هللا ىلص هنرقوهو نرقريخ ن موب رعلا مهو عونريخ مهو سنالا مهو

 مهرايخ هنرقن مراتخا ىأ(لئابقل اريخت مث) لك نم ضءبلد(مهنرقري_>نم) هلوقهنملدأ اذا
 بأن مةعا<ل|لئامقلاةدحاوةلوبلاو سب رقمهوبرغلا نم( ةليبقريخ نم ىاعذل) مهفرشأ ىأ
 ءابآ نمتاعاج ىلع ىو ةليبقلاو ىندعنانوكي دقو مءأوهوأ ةقلتختءاب آو نب ءاهريغب لمعلا ودحاو
 تدبل أ لصأودحا وكن موضه وهدحاو نط نممهنالان وطب وأت وما ىجسلا ُل والا ب زال ةمسنم

 هابلامضي(تو.بلاري- م)لاقاذافم_ميكةةرق>راصو هلهأ ىلع قاطافهيفنوة دي ىذلا نكسملا

 هللاري-دت ىأف رشل انه تدبلاب دارملا ل_يقو مش اهىنب ىنعن (مهتوبريخ نم ىاعف-)اهرسك زودحيو
 صخ تبلا منةغللقاوملاوهلوالاو فرشالاوهالعأ ىلراّدخاو هلةيضَتملا هءامسأو فرشلاتاهج
 افرشوابسحىأ(اّنب مهري_خو)اثاذواحور ىأ (اسفن) رك ذنمعيج ىأ (مهريسخاناف) فرش هل نع
 ةليبقوابعشل ساذلا مسن مدقتايكبرعلانافسانلا نمتسل |تاقتبطلا ىلا ةراشأ رك ذاميذوالصأو
 نااتدب مهريسخ هنوك نم مزابالهنا نمىل قاموا هد_عبام عمت ةّةمط لك ةليضفوذف و نطدو ةراعو
 ىلا الهتييريغىلا سايقلاب مهربخمنادارملان اباو<لاوهق رشق هلثدبلا لهأةكراملاريخوهنوك

 ريخ نم ىلعش ])نوطبلا ىأ (توييباريخت
 ةلاسرلا ةرئاد فم-ةوةودنلا متاسن ىنةلحخذااناذ ىأ (اسقن مهريسخ) ىلا هماع ىر اس مفطل رظنو ىلعمتلا ل_ضغب ىأ (انفمهتودب



 فاقعتفوةلمهملانيسلا نوكسو ولت ةزمهلا عشب طبضو عل |بايرأ نموهو( عّمسالا باهر وسكمهماثع (ةلئاوزعو)
 د اطل ساما "ساس سس سسسطسس

 مخوقك اذهفاسفن مهريخهنوك ىلعهعب رغت صد كلذك ناكول هنالئشي سدل هتيب لهأ ن هدحا ولك |
 ملا مولعملا قاسم هنريخو هلضق فوسأ ىناعملا له أ هررق[ك ماع موق نمحدمأ و هوءاملعلا نمنالق
 (مةسالانيةلثاءنعو) ماك نيدناقلا نمتناكو ىلاعت هاوةك كلذ ىف هتلاداو هتتارعنامدو
 عقتسالا نبا مالو ةدل ثعةلئاو ك ولعلا نسال الة رشعلا بتكل | لاحر ىف :رذتلا قوهنعىلاعتهللا ىذر
 ةفصلا لهأ ن مناكواهدهشو كوت لبق لسأ ىلا ةئاصرق ونألاقي و عتسالاوبأ رماع نب ب عك نيا
 ىلاعت هللا ىضر ةملس مأوةرب رهىنأو ىوذغلا درع ىنأ نع و لو هياعىلاعتهللا ىلص ثلا نءكودو
 لاقو نينسس#وةئامهرعونينامو ثالث ةنستاما ولاوةعاجولوحكموهتانبهنع ىورو منع
 املافلا همن ركذو نينسث الل 0 وهيلعلاعتهتلا ىل_ص ىنلامدخو ةنسن وعساو س < ناهرملا
 ليقو ةنانك نب فانمديعني ركب نيدعس نب هرمعنب سان نبليلاب عنيك رعلادبع نا لاقفان ا
 لاق) ةاهمنيعوفاقلا حتفوةلههملانيسلان وكسو ةزمدطا حتي ةسالاوك لذ رمغليقوهللا دمع |
 ليعمسا مهاربادلو نم) ىضترا وراتخا ىأ (ىنطصاهللا نا سو هيلعىلاعتدنلا ىلدهللالوسر لاق
 اروطتقنمدالوأ ةةسق>ساو ليعمسارمغهلناكوهدالوأل ضفأوهف (ماللاو ةالصلاامهاع
 0 امهو ق>سا نبا مهامسأر كذن وذنب ليعمسالو ىليهسلا لاق( يك ىنبليهمسادلو نم قطصاو)
 ىه ىتلاماهسلا ةنانكي ىموانأ رع ةثالثامتني و ةنانك دجوه وم 22:5 نونلابتيانمهتمرشع
 لاقث امهلارو ز>ناخاس دس هيخأ عم هيلع فةوالج رناىمصالا نع متاح ونأ يح وهببقلو ةبعج
 نمىفامعطأدسأابوةنانكا لاف نارقالاراصهو عراصملاةثباخ هللاقف نمط اكل اءال_جام ل-جرلا
 ىورو هتباصأ ام عرصتاوممالماهسلا ىن-عي عراصملاةبئاخ ةنانك نع لجرلا هل ىنكفءامعطاف كرو 1
 امهمساامىأذملاو يحل مسكي ءالجود_ءالا تافص نمريدحلاو عدص عج ارلا لديلادلاب عدا تملا

 دحاولا ل ىثدءامسالا ىرجم ىرح ةمشم ةئصدإولاو خلا ىنءعط شكلا اوامهمعسللا سكي ىذلا
 لوأو شد رقهتيرذن مودالوأةعبرأ هاورضنلا هباصاةناذك دلو( اشي رقن انك ىنب نم قطصاو)هريغو
 ه.قلوأءمساٌش رقلهفاتخاو شب رقلوأرضنلا ليقو رضنلا نيثالامنيرهذ حالا ىف سرد
 ةلويقلارامتعا.ف رمد الو فرص يف هينب ىلع سر رق قاط: وه ريسلا يقل ىف ىقارعلا مزح هبورهقهمسأو
 مغنلاىلاعتهنلا هر ىعشلا لاق ىثرقب سدارضنلادلو نمنكي 1 نقرضنلا اذكوةعيب رو معلا ياك
 مي ا او> ىذةيل تاحا#لا بابا نع سس رس ناكهنالاشا رقىح !كاكعاو سس ر-ةوهدن انك نيا
 عنمز اجا ذلوةل بالا هسا نوكيفمهعمجتل هراومسف عمجتلا ش رهدلا ل_.قوشستْفْتلاس نرةملاو
 رعاشلا لاق مظلل هريغصتو مهتد شل اه وباوأ هل يملا «بىم_بفاهرهةيوٌكم_لا لكاباكهنالةليبقلا هب ىمسةميظعةكمس مساوهل قو !ءاك هفرص

 اثرقش رق ثرمساجبو « رحبلا نكت ىتلا ىهشيرقو
 روعدحاوممضااب رمسعلاهنمناعمنملوقنم ل ءوهوورع همساو(مثاه ىبشيرقن مىطصاو)
 قهموةلدبرُدلا م ههنالهبىمسرسك ىنعع شه نم لع اف معا ءاهو اهيفيطملام-الاوهو نانسالا
 فاجعنود:سةكملاحرو * هموةاديرثلا مشهالءااورع لاوةردجم نس
 نيهللادبععمدراوتوةءوفرعيفاقلاو ازا بعك نيدورطملرعدلا اذهو جاحال همشات ناكوأ
 فائمديعل انتازنالا « هلحر لولا لجرلااهيأاب هلوق ىف ىرعبزلا

 فايضالا ل نيلئاقلاو « مهريقفب مبينغ نيطلاخلا
 | ' فاجهنيمتسمةكع موق * هموقلديرُثلا مثهالعلاو رع

 ( ل انش د

 نايت لانو ل
 روع دا كاووسلاب

 مل مهاورأك ىازلا
 قاقإلاو ىنوتلاو
 ىلصهللالوسر لاق لاق)

 ناملسوهيلعملاعت هللا

 دلو نم ىط صا هللا

 برءموه مق (مهارنا

 نيتحتقبدرلاو محربأ
 رادخاىأنوكسف مضدوأ

 ةثالث اوناكو هذالو[ نم

 ناكذا(ليعمسأ) رع

 مهرحملا الو_سرايدت
 زاء س42 |ىيلاعو

 تح قاتلا أو
 ماللاب ليهمسالاق
 ند قطصاو) نونا و

 اوناكو (ليعم_سادلو

 هركذام ىلعادل ورم ع ىنثا

 (ةنانك ىن) ق>سانبا

 نافعا ردو
 تثبانو ةنانك نمبو تيان

 قع سا نبا ركذاوق

 قطصاو) ابأرشعةثالث
 اوناكو (ةنانك يندب نم
 رمضنلا مهم ةعدرأ

 دالوأمهو(اش رق)

 لجرلافناىوررضنلا

 نيعب رأ ةوق شن رقنم
 قط_صاو) مهريغ نم

 (مشاهىنب شي رقنم
 كلذ, ىمسو ور عدمسا
 د رذلا مه نمل وأهنال

 نههفايسضأوهموقل

 قمه ريغو جاجا
 طحقلا ةؤس



 0ع 2 0 هاهنبسلطملاد بع نبا ىأ( مث ؟أهىن :نه ىناقطصاو)

 نبان عش د>ىقو) هديك ىف

 قال عمسو نام سربط

 ةعاج نعمءارقلاذخأو

 ةئاممالت وريشعةنسقوت

 ه.ءمحعم ىف ىناريطلااذكو

 ىلدهنا)طسوألاوريبكلا
 لاق هوميلهىلاعت هللا
 راكخا لجو رعمللانا

 ليتومهريخ ىأ (هقلخ

 را:#!نالم_-هدحوأ
 لءانلاو ف نيماك ادع
 هاركالا ل_يدس ىلعال
 مدآى جم -ممراتخاف)

 ىأ (مدار درا

 مح هةمواتاف) مهل هرم

 (يرعلار اذحا منرعلا

 رامخاف) ءهدقتنا ىأ

 دالوأم هو (اشررق موعم

 ا نيرضخلا

 مهشر ةامصقن الا ارق

 لعب :مرحلا ىف مهعجىأ

 6( ني-ةرقتما وناكام

 اة

 ارا.خلزأف) د
 ىلع هيأ هال(الار| زايجنم

 رمان ل هدعبأم قرد

 برعلا مح نم زهيدنلا

 هبحسسقىأ(ى رق

 نع نمو مهم>أ)ىانأ
 ىأ (ىذغبسفيرعلا

 ىابادضغب بدساق

 اعا ىلا و (مهضغبأ)

 ىدضغبأ هنال مهضغبأ
 تت

 موهيلعملا«تهلا ىلهىنلا مهبحأ نفرخآ بيسالمهضغب اوميمحأ مهاباى ا دقن كله 9

0 

 تيدا اَدِه 9 000 ماو كلذكس 0 او عزف نيرعشلا فةاورلا طاخو
 قط_صادللا ناملسم اظفلو ىذمرتلا ف ةهظفأد 0 ل ور

 ىبنمىافط صاومشاهىنب سا رق نم مىوطصاوةنانك ن : ماك 1 رقىط صاو لوعمسادإو نمةنأ ذآ

 هل_صقام ىلع سد رقنيب لضافءل !ىقاوغأ." أ مهناالا مهدياميقيرعلا لّصافت ىلعله ادهرق ةومشأه

 تك «دحا د هو ىذمرتلا لاق) هاىعادالوانهم يصعب عربتدقوءافكلا ماكحأ ىف حاكمشلا بايىفءاهقلا

 (اه-همنعهللاى ١ 1011 0 وز سرق ص تيدا لاوهلا<“ ءىزاال عنو 086 5-0

 اكل أر فعج ونأرب رح اظواح اد رفلا مامالاوه ( ى ريطلاو هاور) 89نس> لمس طسوالا قىلاريطلاو اور

 ده نم عمسو و:دامعلاو فاوطلاريثك ناك نأ" سرعيط ل هأ نمر وهشملا ين 000

 قونريثك هنعىوروةعاج نعتآ ار ةلاز+أو مهريغو ليئارع ما نب ق>ءاو وكس !اوبرأ وشاانيا

 هنلا ل كلا راو 22 سرر ونس امو نب رشعو ع برأ ةنسد]وومرادبن فدوةئاالثوةرشعةن-

 م-هدجوأاملف مهدجويوهقل- نان أد دارأآىأ مقدم كل سو 4 علا عل

 ىلارادخاو هلوقو ناصر او ف ذ> يفق ممراهخا ى يع اخراتخا لوقو (مدآ مه مراتخاف )م 0

 ل-هقو مدع (كنوذو رعملا ل. .هللامهو(برعلامسممراتحخاذ مدآى ب ءراتح - امش هلوقاذكو هل نأ .بهرخآ

 مدأىب + مهد ند قط صاقد هانعموأ مهريغىلعمدآى ب نم قطدا مث مهربغ نع مهتدب ن ْن ممدآ ىبب ,زيمدانعم

 القالاو اونمآ اونمآن يذلا | (عأ اب وحن ماودلا ىن_عملاعقالا نمضتاماريثك ومهاباهث ءامطصا لك عادم

 لوقهناف مهصعب هلاك ليعمسادلو ن ممهلك ب رعلا سداو ىرخأ ه5 هر مهر اسحاو مهئاقطصال ى عم

 م-ممراتخاف) اطل هديزيل مهرايخ نمانطب ىأ(برعلاراتخا مث 20 00 مدرع

 (دايخن رمارايخل زار م-مهىنراتخاو مشاه ىبراتخا مت شاه ىب ممر“ كاش ١ رقر اتا مئاشر رق رد

 (الا) ٠ 50 رش ن ماشي رم ةورامخ نءاتولخئارامخ هلل فأ نأ ناىلاكوصأو قدبءل_صأن ملزأ /ىأ

 صضغب نمو 00 د دا وينأنم )هدعبا قرقحتو هلاوامع ام ىلع هيمدتو حاف تسا فرح

 هياعىلاعت هللا ىلص ىنلاة ب بدس مهبحأن هىأ كد هدسألع | .ل1نا رهاللا (مهضغبأ |ىدعمس# هنرعلا

 لمكت ءالودمحلا مدعوهو ص غملا اذكو هاوصأوهموقهلجال ب ادحأ بحأ نمنافةبحنو م هلو

 بعيووهبنمزا ةيكلاملا صعب ن ءلقنو 0 نمهيلاسحأ هلودر قدتلا نوب حب رك ناتعا

 هادو تح زمما اياضقلا نمريثكىف اضحال م هنافةيثيكلابدوتي نأ نبني اذهو ليق ه5

 ل رع "الا ىلاعت هلو ةكرح آرمال الموهمذو أ مهضغبأ نمالبرع مهنا ثي>ن موأ م مسوي ءلعىلاعت

 ىةنحلا لهأ ناساو ىرعنآر ةلاو رعى درا !برعلابحأ ثيدحهيلعل ديو اماقت وار مك

 برق |لينءامساذ هىفاباتك ىلا لادا تا ءلا نص دقو مهتبحم ىلع ثلاد أ رااوى رعةنملا

 م-هتلاةمىلءالدأ مو ب رعلا ىلع مجعل | نولض» مودم هو ةيد ل دراذه ىو برعلا ةبحميف

 ماك ءاضرلاب ماك 151الف ع حر درا تداسألا اودرر وأو اهملعامو أهومب

 ةغللا ل_ضفىفةدراولا ثيداحال اديد_ىلا حرشلا ىفوةيبرعلابم اك: بضغلابماكت :اذاوةمسراقلاب

 انأن الق 5و ىدخ نأ ن مرثك ألعلاومل- رار اسس و ردنا د فا روما ةيسراغفلا

 قاعتملا صدقت نات اقناذ#هيلعي ذك هنا لي ةدقوبرعلا بلاث هىفانأ“ ؟فنصوأيب وعش نأك : هل 1

 ةدومحار ومالا ن ممبيفامو ا اا الل ك0 07 رصخاو 0 + ىدخمب وى 4 أ

 ترظنو 4# ناك ةيئاعدالاة يل * اللءامل اتناك نا تاقد# ؛ملسو هي .لعىلا عت هللا ىل_ص همم ىلعىفقوتنال

 ىيع

| 

 قأيسو ث<ل<|ذههب رعلا سذ+ ىف ندطلامأو مست وادع سكن اودعل !لهأنم مه طغبأ نمو مم بح نامالا لهأن م



 سو هيلع ىلاعت هللا بص ىنلا و نا)هدنسمقىدعلاو رعى أ نياواورام ىلع( امهتعىلاعتهّنلا ىذر س امعنبا نعو) هقيقحت

 م و ىحل د: مم كجرأ نبني مهطغب أوأممحأ نم مىعملاناللاكش | الذ ىفذا,تعمسو ىوعب

 3 دصعللالم مح ىح سدس ةنادأر اف ةيدم-ال تناك ناو هللا فض غبلاوهللا فسحلاوهو ىضغب لثك

 نءرانيدنيو رم نعناوك ز نيد نعقويملا اضدأهاور ثيدحلا اذهوتاقرد2:ةيلهاحلا رومأو

 موعلا ضعي لات ةأما ترعذا سو هيلع ىلاعن هلا ىلص ىزل » ءانقيدو ءقلانا لاق اينعشا در رع نيا

 2 م بودي اعىلاءتهشلا ىلص د # لث«نايةضويأ لاق سوه اعىلاعت هبا ىلصهننال وسر ةناوده

 ىقفرعيءاخل اسود ءاعىلاعت هللا ىلص ىلا تربخأو :أر اا تقاطناننيعلا طسوىفةن اك رلا لدم م هاه

 قا نهرا ”تاووقاخل نا لح وزعهللانا ىتليبام هه يتب ماوقأ لب اهلا قضت

 شرق نمر" ءاواشن رقرضمنمراث ةءاورضميرعءلان مراتخاوبرعلا مدآ ىند د نمرام+اومدآىب

 نيانعو) هلوقوهرخ آىلابرعل !اب> [نةرايخىلار ايتن مراياناف مش اه نب نم قراتخاو مشاه

 حتفب (اشيرقنا).د:سمىق ىندعلارعىفأنياهاور ثيدحلا اذهىطورسل ا لاقامهمعهّللا ىذر( سامع
 ءاهحسسو# نات تايد اروبا لراس ع ا اوةددشمان اةٌرمه

 مهنأشلا - خفت مةمدغو مهالجاس جوت ةازيعشا ن مممتالناسذالا ىدأ نيم مه املا نيت وهلا نيبامم

 تثاكناو الملا ىدب نيب نال 5 لاق ا اًضرل#نميرقلاة ان د ان ك هنا لدتو مهتبحم ىلعا مو

 ها نالف ىلاهللار ظذمال ؛اوةىفاك ة 4 ءانكلا ىلععرف 22 ةمزاغمتو وف ةرد ليتم هاهم لا

 د ليقف اود لالوط دارخاوأ 4 -هف> ىلعوه (ماعقلابمالسلاوةال_صلا هيلعمدآق اخ نأ ل+ق)

 ءاد_قا كك ها ااح.سوروغلا كلذ عدس هلوقبهراهظاةمكح نبي مثةداهشثلالاعىفهرهظا

 اذهماهاشم ىلاعتهللاناوأاهحاورأ ارووسرةنوكيدار اأو هلله ميزات وهسدقتب ىأ ا

 له أ اولاوا1 م4 ىلاعت هللا لاقاذلو ةيكلمةد رشب اهنأ لعيل هحمست ىلعالا "الملا ىفاهروصز ربأو لاثملا
 مهنأ ىعلا نوماعتالام ملعأىفا لاقل دقن و كلدمح ح_.سن نحو ءامدلا كش ست و ابيفدسفي نمأبيق

 د#رونناكو ةؤرصةيكلمراونالا كلمنا | ونظم هنالكلاذما وملعب مهفلزالا ف محبسام لبقاوحبس
 اورعش: ل ناوةحبسلا هيالصأ لمحت هري-غ و سا ركن .مهاوصأ قكاذذااحردم سو هماع هللأ ىل ص

 قروذلا كلذ قلأمال_لاوةالصلاهي .اعمدآ) هج( هّللأ ق لدا ماق] دمك حسا الا يش نمنأو هب

 مهقي يال سا راح ورهظاادوعملاصا اوبلصلاو (هبلص

 لزنأىأ(مدآ بادى ضرالاىلاهتلا ىب :طبهاذ سو هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر لاف ) هلوقب هلصف

 هاا لة ءاعمدآب اصنمىرونلقن ىأ (حو: باص ىف ىاعج و) ضرالا ىلا هباص فىذلا ىدوت

 هالسصلاه. كك .هاربا باص فى فذقو) لاقو هم سو 4م ,اعىلاعت هللاىلص حا «:تاصيل| مالسلاو

 0 وزع انال دعمأان نما لاووداصل اهيا ها ا ىاعج لقي :لومالسلاو

 ىناقثهللا ل ازمه مثاا تا 4او فذاّو فذاحنيبامم هلا 0 هرأا _صأو لعب

 الا ثمخ م(ةرهاطلا ماحرالاو) م ذأ زاوزالسلا كدا 2 .(ةعر 1. نايتس

 فطنلاومدلاو ثمطلار ةماهنال ن-سحل !ةءاغىفةرهاط ا ءاحرالاوت 4, ؟لابالصلا هريغو

 ىلع ىأو ىلأن مب ىأ ( ىوبأ نيب نم مىجرخأى>)ةبار ةلا ل عقلطب هدول ءاعووشوم -رعجماحرالاو

 3 ةيلاحةلج (طق حاف سل ءايق“ د :ل)امعفطن ن مهقاخوامهمهدلونامهتسد نوعها تاور 0

 هن وبأ نمدحأ ةقطن قات لو ءانز ىلعاءم“ لى أهقارأ اذات اغتال ا نمهو< وءاملا عفسنمانزلا ح كسا

 املاة ةيضاملاة: :هزالا موعتلاهن ارمدقو راك هد لها ا حاكنوانزلا ن هةرهاطلاماحرالاريغ ىف هئانآوا

 اق :اكاذاوةهومضملاع اطل افيفذتوىفاقلاعّتقبو اطاا ديد ةواومضو ف اققلا عاقب طقدتنأر ظ

 ردك أى و (هحور تناك
 نمىأاش رق رهن !خسدلا

 ارون)تن اكمب.فوه ثءح

 ىأ (ىاهتءنلا ىدينيب
 ىلاعدو هناحدسهدنعايرق 0

 قلابمدآق ل نأ لم

 ) رونلاكلذ حمس ماع

 رو-هطظااملاع لمقىأ

 (هحيدشبةكذ ل حسنو)

 هلوقيامعوأ كما سلا ١ ىأ

 هع لدا دل نم

 هللاو_لخاملفإ هققوو
 قرونااكلذ ىلا مدآ

 قونوكسة مذ (هيلص

 كيرحتلابومضلابسوماقلا||
 لهاعلان دام ملنعود

 قالا وبجعلاىلا[|

 لاةءورهظلا دوعوه

 لاق اهحتفودادلا مضب

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 هللا ىنط.هاف) و هيلع

 قضزالاىلا لج ورع
 قىداعجو مدآت اص

 امد عب ىأ(حون باص

 تنك لع ق نك
 (ىف فذتو) سد رداو
 بلصف) كلذدعي ىأ

 بلص نمىأ )م منارنأ ر

 هللا لال
 بالصالا نم ىاةنيىلاعت

 ماحرالاو ه--. ركلا

 (ىج رخأ ى>ةرهاطلا
 ىو (نم) ىرهظأ ىأ
 ملىوبأ) ن نيب هد

 ن-هىاوبأىأ(اي.ةلي

 هللاد_.عىلاع ءاوحومدآ

 اعطتوالصأىأ (اق) حاكسن ريغ ىلع ىأ نيس ارمسكبب ,(حا اعسيلع) ةنمآو



 اك( -وهيلعىلا عتمّسا ىلص ىنلاحدمىفر وهشملا] لالالا ىف تبطاهلبق نم هلوةوهو ( سايعلا رع را اذهةمعادهش:و)
 هلئاضفنمبابلالوأمدقتاميةءانسبامىأ(هانلصفامهيلاةايحلاةرورضوعدتامامأو) (لصف)ب# ىضاقلا مالك فىف أيس

 04 ضع قو(بورضةثالث ىلعذ) هيف

 ىف) ةفاضالاهيفزو< و
 هدروأ ىذلاو هو( ه-ْئأ5

 ىفلضفلا برضو) انه

 لصق هدروأ (هنرثك

 فلتدت ب رط وز نا
 ىقهركذ(ه-يف لاودالا

 برضى أ (اماف) ثلاث

 هتلاقي لاككدلاو حدمتلا)
 ءافلعأ اني ىأ(اقافت |

 ِب رسعلا نمءايك-حلاو

 نمم-هريغو مجعلاو
 (لاح لك ىلعو )ءالقعلا

 لاح لك ىلعهّلاة فو ىأ
 م وأ ةقلكا لصاب
 (ةعب رمثوهداعو) ةدهاحما

 ةداعوأ ال_ةثو القعىأ

 رسكب (عادغلاك) ةدامعو

 ىذغتبام ىلوالاةمحعملا
 بارشااو ماعاتلا نمي

 ءادغلا نممعأوهو

 لادلاو ةمدحعملا عي
 لك رامو_هوةله -هملا
 ءاشعلان اامراملالوأ

 دعب لكوتام حمشلاب
 رسكل ايءاشعل ىلا لاوزلا
 هطيبض ىحدلازب وجتف
 نمةلم-هملاو ةمجعملاب

 ىف سدل ىذلا لمهملا
 اذكو لمع دما لك
 ءاد غلاامأو ىنمواالوق

 ةم-حعملانيغلا حدقإ

 لضفلاوهىأ(لضٌفلابرضو) فانصأ وأ عاون أ ةثالث ىلع ىأب رضا خسفلا
 مس تفس اك 2ئتتآت يئن ب ةتسسا

 |هّلا فص ىنلا معمنعىلاعتهتلا ىذر(سايعلا رعشربخل اذ_هةمعا ده كي و) نوكسو حقق بسح

 روهكملاردشلا وهو( مل-وهيلعىلاعت هللا ىل_ص ىننلا حدم ى) هانءم ىلع لها هناف سو هيل ءىلاعت
 فرولا فص ثيح عدو دم 2 قولالظا اىقتءطاعأ.ق نم هاوأىذلا

 لوالا ع.م-صلاو هنءىلاعت هللا ىذر ناس امنا ىلوة دقوا ماعم الاككلا عماهمامتب ا هبالا
 هناالا اههنع ىلاعتهللا ىذر س ا ع نبا نعدجرخأ ثددح ىفىناثلا ىلا هر ات ىف را تءنباسهذناو

 ناو مزالربغوهفاد:سوانثم هتحصل ادهاشهنوكيدارأ نا هنالك < عضوما ذهو ل ,ةادج فرع د

 مالا وهالصلاهيلعهلاقتناو هياعت لد ثدداحالا نما اريثك نال هل رقد مربغو عفا ذه ءةككي دارأ

 راظنهيفواضاأ ىلقع دآك 1< نو

 ىعمب وعدتوبابلالوأمد_ة'اميف(هانلصتامهيلاةايحلاةرورضوعدتامامأو) *:(ل-صف)»
 رط_ضرامابيقهنمديالامةاي ا ةرورمضو ل-_صالا ىقةراعتسا وهفهنمهيلطت هناك ىتحم زاب وهيضتق
 ةثالث ىلع خسنلا ضب قوْئُدا|نم عوذااو م.قل اوهوبرعض عج (بورض ةثالث ىلعف) هيلاىحلا
 ماقمام_مْمم لك ماةيني_عجلا نال ىلوالاوة”الثلا,بسنأو هوةلقل| عمك برعذااهضعب ىفو برعذ
 برضو« :اقىف لضفلا ب ريض إ ث اذ_ه سدل لوصف: هيفو هورقةثالثىلاعت هلو ةكاريثك رخ'الا
 ىأ(حدمتلااماف) ىتأ._اكالضفاهنملكلدرفأو( هفلاوحالا فاتك برضو هترثك فل ضفلا
 مةداعواعرش (اقافتاه-:لقبلاكلاو) ملح فلكتل اهيدارملا سدو هءحدملا حست ث عك ه ذبح
 ىلخاذا ل قعل اهيلاىدور اممسانل اهدا :ءاام:داعلابدارملاو (ةعب رشوةداعلاح لك ىلعو) هلوقب هندب
 لوقعااىوذل قئاسلا ىحلالا عضولا هنمضتاممد_ذعىسهنو عراشلاهبرمأامةعب رشلاو هعبطو فن

 لكدملاب ونيتم>عملالاذلا حّتةونيغلارسكبءاذغلا(مونلاوءاذغلاك) دوم ارمالاىلا م-هراد خاب
 ماك راها لوأ ف لكواهةله-هملادو ةمجعملاحتفب موا ةلط هند لا ماوق هءبورشمول وكأم

 اذلوم_هوكوسرفلاودنهلاونانويلاءاكحء[كحلايدارأ (ءاكلاو ب رعلالزت ل و) فور عم مونلاو
 ة-قةطانلا سوفنلارونلا لكايهىئلاق هيلعدب زمالاعرهسلاو مونلا هل نوحد مهو برعلاب مهلبأق
 ةيندملا ىوقلاناطاسفءضواولغاثموةيندءلا ىوقلا اهلاعنءاهلغش اءاوتوكلاارهاود نم
 اممتاقبحدامتن) تاميغااهنم ادب و سدقلاملاعىلا انام[ ص اخ: يقره سلا ريثكدو ماعطلا ل يأ هل
 سانلا رثك أمهنالبرعلا صول عافتلا الةرثك_لادوصةملاواظفلرخ افك حدامتت(اهترثكب مءانو
 اهياع صرح مو اهتسافنوةهعطالاةرثكب نور>قب مهنافودعل اومورلاكمهريغ فال ند فاح دم

 داد_ب عم يرششمو لك أملك ىف مذنل | ةلقو ةضايرلا مس ئانتعال كلذ مو مهربغ نمومهنمءاك-4 ل اركذو
 مضغ[ ث يدك ا ىدر 5و رهاظوهومتداءعومهر ومأتامهعمهئانتءاومهناهذاءافصومفوةع

 م دنورتىلعل كثوطداو ءيجأ ني راوحلل مال اومالصل !اهياعىسعلاةومون لك ىلاءتهنلاىلا

 نيذلاوىلاعت هللا لاو ىصخحت نا نمرثك أ اذ_هىف ثيداحالاوة:طغلا بهذي ةنطبلا اولاو كوب
 نوذلا تفي (مهنلا ىفنعليادبرشلاولكالاةرثكنال) ماعنالا لكان اكن ولكأي ون وعتمتياور فك
 برم اولامسلاطو لع بلاط ن اعمشال ناموهمم ثيدحلاهنمو ماعطلا ةوهش ىف طارذال اوهوءاملاو

 ا هلوقنيب وهئيعب ماعطلاوه هلوق نيب صقانما اند هيقامع مى ١ ءاشعلا فالو هوهنيعب ماعطل أوه هل هوا ادلاو

 ءامد_ةأ |نممهريغنموم-_ممىأ (ءاكح او) ءالقعلا نم ىأ(برعل اوءأ 5 الزتو)مونلاكو ىأ(مونل او)ءاشعل افالخوهو

 مرن ال )امهجرتل مادوةخس: قوامه رثكيد يقتل ١ مديربد قتل اوأ(امترشكي) بياعتتوىأ(مدتوامهتاقي)رخ اتت ىأ(حدامتت)

 ىفطارقالاىأن يتحتفب (مهنلا ىلع ليا د) رثك أس دصنلا ينعم ىنفرعمكلاامأو رهشأ حفلا مث مضل اونيشل |! ثيلشن, (برعشلاو لكالا



 ةضؤ

 صر 1ث دلاىدر واك ةمومذمتاقصاهلكهذهورارك 1 :همالك ف سلف هحالص هيفاميةهلةعو

 دسم مد اهوهو دقي مارت طرح اوهتنطر يعز هنو 6 تر ل رح اولاضعءادهريثلاو

 لاقاكةر ورضالب ررمضل ىدوتت ىت> طرشي ملاذا مونلاوءاذغلاةلق

 ملا نمرع ةةصب رذ 35 حبش نمو عوج ن مس ةاسدلا سشخاو

 اندسنياةموظنمىف كغ ردتلارهعطق جم :هيلعرمءاذاكلذب ىلّتبا نم كرت نامت

 ايلصانامزلا مرد علقت 2 اهلهأرضتةداع لكو

 0 ةيولو لءافم هءاهدد_ثماعالا ارسكي وهونالريخدعب ريخ (ةرخ”الاوأي :دلاراضلدسم) هلوقو

 88 00 رباعرلا ىورخأالوىو يندد فر رضال حابمرمأهنالرهظأو ف خأ هنأ عمبدس

 عفن هيلع بةرتهنا ث يق جدبصلاًةالص كردن ل الالوأ مل ملول ؟ ةدامعلل دعب ؛مايقلاو ندملا ةمارك

 0 -ةمومل ذا ناق بدسالبدس موهفامهر رض سدسد_:ءأشنيدقلب ابدس سدل هنا !ءىرخأر رضو ةراث

 ل و ةدسلا سسوهوءألتمالاهنمةروكب لكالاوةرخ" الار رضا تنسو هومالصلا كرته :منوكي

 لضقلاو ع ةعلاسدلاىلا ىذمملاانهبدسلا ىتعممنا لوقو ضارعالا ثروموملا + عيب رشلاو

 تبحاذكو لالا ما+ىلا ىدو» : اهيلع صرح اوةوهشااهذ_هونابسالالدج و مسد سمين :ءقم دم

 رعءاش ثاالازاكدساغمهيلع تترتيدةةحارلاو ةعدلابحاذكولاملا

 اعجأ مذلا ى-#* لهو :مالانك>- ردو 03 هيمو: طب تيطءأن اك او

 *؛سدلو هربوا د تيم ملاك اه دارت تدسمتو شل ةياظ 10

 ىلع كلذ ىلا ىلاعتهّماهجر ضنصااراشأ م ىكاطنالا هلافأك برع !او لكالا هسا ءاوراضللابدس سدل

 لاقودهاموهاكهطاقس اوهنما أى( دسحلا) ءاد عج(ءاودالبلاج) لاقفرشنلاو فللا قير َط

 بارشلاوأ ماعطلان ”نوكي 0 اك ءادلا ناف

 اهممدلوة ف طال_خالادب زتومدلاب قو رعلاوةدعملاْىلةءامببذابرشلاو لكالاةرثك.ل ع ارادوف
 د_>+اولك فصيللاةف ديك را دنع ىداوسو ىقارعو بو رو ىدن هءابطأ ةعب رأعمتحاو ضارمالا

 لاقو ضيببالاداشرلاس> ىىورلا لاو دوسالا جا اياهالاوه ىد_:لالاقفهعمءادالىزلاءاودلا ك_:م

 اهققرداشرلا بوءاداذهوّدعملا صعب ج الهال مهملعأناكو ىداو.لالاقفرا لااا ى 0 رعلا

 ًءلدب عفرتو هيبت 2 ىت> ماعطلا لكأت الناتو هأاولءاداذ.- هواريخرب راجلاءاملاوءاداذ_هو
 06 هنا اةراثخو) او>صتاوموصوخن ةيثك ث.داحأ ءانعمىف ىومتلاب طلو تا

 لوالاو ىلحلاناهريد-: ءءاذامذنو ونال_سر نءاد_:ءةلمهملاءارلاوة- هاثااو ةمدعملاءالا ع 0

 اهطاشن مدعو سفنلا ل_ةئوهري_ثالانبالات ةلالضلاو هلاقك-لاكسا.ةلاه-:ةئاوملر ةالطلأو 5
 حسنلا صعب عقوو ندبالافع_ضراهنلاباميسسالثر وب هنافمونلاةر كم اد اردنأر هالثلاو

 ةوهذسا اةيلغنال ئ

 اذ_كوءاودالا ل-ءفوطعمرو ر-# وهو بتاكلان مهد ؛ رو فيحصتروهونيسلاب ةراسخ

 د17 ___7722222222 2272 0000

 | ءارلاو ةمجعملانم-كلا عّفبهرشلاوبرشلاو لكالا ىلع صر ىأ (هريثل او ص رح او)نيشلا ثاث
 ) 9 تال عر صوهإ مك ىلعم اعطال هنوهثةيلغدار ا(ةوهشلا#ب 0 قرت هيف صرحا ةدارزءاهلاوةلمهملا

وذلاد_ةعدس ءاصتنةبطرةر-ةاب (غامدلاع التءاو) هلوق
 0 هقعدصلو عامدلاب ١ اصعأ ىخرت م

 نذل عيمجلاهل_هقامواذ_هعوج 2ع ظفحلاز]_ةوةدالبلاثرونونهذلاءاقص م هذ:و

 دق لم هر ل ديلا لنك جر فلاح دل كسا تل 1 201517 ست دن

 سا اعطلاةوهش
 اينالاملاع<ىل 3

 3 ل فو لاتك

 ةلغ ءأ نسمح ع

 ناوهل-قو صرخ لا
 0-3 حدمباكاو اورمحر فورين :هوالاركو ءاعصد رحىلا ءنهللالاهودو#قناكاذا دون وكيدةصرحلاو

 منرللا لع
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 اقطع

 ةءاغو) هل وقمدي ءكأ أنلاو

 هاوقوربخأ :.ه(ةوهشلا

 الارسال تسلم
 وهةقيق#لا ىف سسملاو
 ناىلوالا ناك ةىلاعت هللا

 تبحجومرتأ ى آس سلوي

 رم 6 عش ءابو

 ىو (ةرخآ * الاوايندلا
 ط خسنلا صعب

 هبلعو هرثلاو ا

 اناث 0

 هلو هديل و نال

 ىسكرلالاق َ سدلو

 بدسموأ ليل د ىلع طع

 بسكموٍبذاح ىعملام

 مج (دس ءاودال)
 ا ءادلا

 2 (سفنلاةرامخو)

 اهلقن ىأ ةمدعلملاءاخلا

 ءالةماو]ط أشنو بيطالب

 سأرلا لعأو هو (غامدلا

 ن-هىا [فحقلا نم

 :دعاصة مورا انوطر

 «ئاضعأءاخرت_ساث روت

 اريثك اريخ



 ةمسقلل ماثلاو بلا ىذ رلا ىأ( ةعانقلا ىلع لولد) لكالا نمليلةىأ اها ىلعوأن ا مساوهو لكالاةرثك ىلع فطء(هنلتو)

 ًادتبمعفرلاب(ةوهشلا عدو ) اهءابت أو تاوهشلا ىلا لوملا نم اهعنمواهعق ىلعاه مكحو | متر دق ىلعو ىأ يمملارسكب (سفنلاكلهو)

 ىزاح از وج وىعموأظفلد_يعيوهوهتلقلا يناث ارمخ بدسم نوكيقهلبةام ىلءافط ءءرح ىك د لازوجو ( ةحصلل بدم ) هربوح

 ءاقصو)ةلعلكل_صأ ةمختلا نال ماة-ال | ومالا الان مدس اوهورهاظلا ةهجةحصلا نمدارملاو لمأةةاضبأ سفنلاك إم عقر
 ةوقهدش ىهوهئاك ذإى أ( نهذلاةدحو)تادا#لا ىف سفنلا كلامها. ةدلو: لات ارودكلا نم نطاما!|صولخ سدسو ىأ( رطاخلا
 روتفوةلاذرلا ىأةلمهملانيلاوءاقلا مكب (ةلوسقلا ىلع يلد مونلاةرثك نا[ك)ةميقتسملا عمم ءا رك الا باستك الة دعم س نال

 (فعضل او) سقنلا ال111 1 ا ا ا تنس 123 ل حنا 1211: داوم ا 4 2577 7 7 1 772 طع < ج2 2 5 22 تس يمس صج + يت 7 دج
 فعض ىأعتفلاو مضلاب
 ءاكذلا مدعو (ةينبلا

 ىل_عوىأ (ةنطفلاو

 (سدسم) هلوةواهمدع

 ءاكذلا مدعوأ نال ناري
 اسلام هريس+ ادم

 ىفةلالملا ىأ(لسكلل)

 (زدعل اةداعو) ةعاطلا

 نعزحمعلا دو_عتوىأ

 ناىور ةداعلاب مايقل

 هيلع ه1 اضل نم

 ناكدنا السل اوال

 ناطيشلا لد عالم

 امهمضي(رمعلا عيمضتو)
 رغىزىلاثلا نكسو

 هة-عقمم دا أ (عفن

 اذاسفنلا نالتسعيقح
 ئثةقرعمىلا هج وت

 هل 1افددتلو ل عةلواو

 قد_صنماهد_عءاس
 لما ورك هول
 لععتو اود هدوحو

 جا زملالاد_:ءادقعل

 مونلاو لالا رك بيس
 أ انعابتمهترتفق

 | ىلعهعفر زوي و لكالاةرثك ىلع افطع سلا.( ةعاذقلا ىلع ل لد هتاقو) هل رند هاا
 نم ناكو:دامعلل ىل و زعف س امنا |نءىغتساوحا رتسافرهسلاب عمد لكالاةلةداّتعا نمنالءادتنالا
 هسفنكإمىأةءانقلا لع فوطعم( م سفنلاكلمو) هللا رك ذنءعيبالوةزاتتمب.ولتاللاحر
 تعسشامىلاعتهللا هر نونل اوذلاتأك هنوهش تكر توه دقن هتصععيشاذاهنالديصعتالف ةرامالا
 ىأرهملا عمقل اوةانقلا ىلع فوطعم(ةوهشا |عقو)تاوهشلا عمي عوجلاوةيضعم؟تممهالا

 |(بدسم) هربخ أ دةوم هنأر هاظا اور دقمأ د ةيمريخهدعباموهغلاكتال ى> اهفعض أ و اهماغو هنوهشرهق
 نءباقلاىبعرط+امىبلعقاطب رطاخلا(نهزلاةد_-ورطاخلاءافصوةحصال) مدقت(كءابلا رسكب

 هتدحومهغلاةو:نهذلاو +_ههقسس<:ر ودكلانمهؤامصوه_سفنساقلا ىلع قاطن و راكقالا
 راك ذالاو ةاحانلاذتلي وةدناب رلا فراعماللصي هوى صأوىوقأ عو4اد_:ءنوكيادهوهّدع 23

 اذهو ةاحاذملاة والحد كندي رب وماعطلا نم:الختهءاق نيب وهب دحأ لع<دين<الاوو ةدابعلاو
 ىلع -هادمونلاةرثك ناك ) هثعبك ةوقلاءاحا ارسكبةد-كاوهدعباهد_عامدلكالل ع-ارهلك

 هرخ" الاوايث دلار ومأ ىقةمهلا مد_عوةلاذرلا ىهو ماللا و ةلمهملانيسلاو ءاغلا مظب (ةلوسفلا
 ارومتلا تنكستامملالمقق © هتدغه ل_ألا متاناسف

 95 وهف ىلعر د_ضمءىعم مدعل نيحلا ىنععناكن اوهماجعأ حصبالو لسك-ل|ثروب و بالا تم هنال

 ةنطفلاوأن ايراقتمامه (سدسمةنطفل اوءاكذلامد_عو) كاردالاو ىوقلا معضىأ (فعضلاو)
 مدعوه 5 ىقرتلا فم دعاةىلعةغلابلاد يقيل معالا ىن ىلع صخالا تنم ةؤهةعرساكذلاو مهغلا

 مريخ دعب ريخ سدسخ هل بةام ىلع | ةطعءرح رهظالاولوصالا فسد مهربخوأ دثبم ع وفرمءاكذلا

 نع ىناوثلل مد سمونلاةرثك نوكامأ (مهنري_غىقرمعلاعيدضتو زجعلا ةداعول_بكمال) ٍِ

 لاق (مةدئافالبهرععاضو زجعكلذ فل اذا. ١ " !هزاكتراو هيف سارا لفغتا فمهما لعق
 ىرعنءسسو عقنالب رك د ايلامل نأ نارسلا نه سلا

 هيراددحأناسنالار عام هنالارعدعبال لمد
 بجاو ري-غىفقاقنالانههيلع © سرتحاف كرعلا لا سأرناكاذا

 مدعب هنومو+م-بياعهره تاغ سس, ةظءواا هلوب#مدعل (هتوموه:طفغوباقلاةواسقو)
 نيخسقنالا وثب هللا ىلات هلو ةبةراشالاهلاوتوالاك ةدارالاو سلا لطءت ةّمصدنال هكاردا
 رك ذام ناثروناممتاوه-يلءليلدلاىأ (اذ_هىلعد هاشلاو) توملاوخأ مونلاف ةيكالااهتوع
 هلاثمأنموهنم(ةدهاشمد-جوو) ايرورضا.هيدياماءدحأ لك هملعي ىأ (ةر ورضمعنام)

 لجالاةدمعفنريغ قر معلا ة-عاض اولهالالوصو نعندبا از »ءلوص> عمل .كل اهدا دعا و للمعلاو لعش و)

 رك ذ. هنايحنالهباقتوموىأ (هنوهو) هت ءفنم لمدد نعهكرتوهلامهاىأ(ه:اغغو) هتظاغو هند ثىفوىأ (باقلاةواستو)
 ىأ(ةرورض ل -ءدام) ها:مدقامث روث مول او لكالاة ردك ن ان مءانركذام ىلع رهاظلا ليل دلاو ىأ (اذهىلءدها لاو ) هنبحركفو هر
 نيسنثالا فصند اولا نان هعلاكواهطسب واوض.بةواه ثطعو سفنلا عود ل-ءااك ةركفلا ىلا ةج اح ريغ نم :رطغلا لئاوأب ةهيدب
 ةيلوعفملا ىلع ةب وصنمىهوانربغنموانمة-تياعمىأ (ةدهاشم'. وب و)رييمتلا ىلع ةرورضب صنود_>اونمرثكأ نينثالاو

 كلذكو هو ةثل * ههنا هتخيص ىذتقافكالذل ض رعت لح رشلاو سرية نيا ىف كل دك مملا مسكي هل وق ستلا ص عب ىف عقودتو(؟)



 ليح5:سو.ىعرمأن ءماوتأرب-خحالطصالا ىفوةرهدعب ةرماعب ا:ةهالقن ىأ(ارئاوم)انيلع قس نماميلا ىوربىأ (لقشيو)

 دي ربمزالاءاودلا لضفأة داكن بث راحلا لوقك ةةياسلا ىأ(نيغلا كلا ءامككلاو ةمدقتلا ممالا مالك ن مإ) بذكلا ىلعمهئطاوت داع
 امهيلع ناميلسد_ةبالدوادلوقو ماكل اًةرثك و لكالا ةرثك اقل امهم وسب نال ص كلا ضعب لوقوة لاو لك الا ةلق
 ىثعالا ل وقلوالان مو( اهرايخأو ب رعلا راعشأ او) .لامعألا سانلاجاّم >1 اذا كرقشي هنافمونلاةردكو ابا مالسلا

 لكالا لضف أ امرصرق ءالاودقو:دعاسن,س قلوة ىنادلا نمو رول اهب رش ىورتوءاودلا نم 00 الأنام ةذحهيفكن 1

 هماعد_:ءناسنالافوقولات ؛مو لقعلالضفأافلاتهردةناسنالاة و 'رعملاق ةمك4الضفأاذلاوهنمراثكالاك رثلاو

 (نيفلاكاءامكحلاوةمدقتملاممالامالكن م) ىنعملاب سحارتاودم القنىأ (ارتاودمل-ةنيو)
 هد-لكن يثراح لا لوقك مهريغو ب رعلاو نانومل او مجعل او د: لاءامكح نم مالسالا هلم ىلع نيمدقتملا
 جاشحا اذا كلرققي هنافمونلاةرشكو كابادوادلاةو لكالا هلة ىأ مازالاءاودلا لضف[ب رغلا مكح
 هلوقك (اهرابخأو ب رعلاراعشاو) مهلا_عالسانلا

 اسدعناو سي رشناو 38 تاكأ ناك دف رراق

 اًثديحام افاعت ناو * ةايلاكلليفكلاانأو
 مكضغبأ ل ثم ىوبنا|( ثيدحلا عي و) راثكالا ءلرتلاتلكالا لضفأ ام ةدعاس نب سقلر معي لاقو
 لمشفك ريغ نءهتلقن ىأ هترثاامرثالا( فاو فاس مرا آو)هربغو بورش لوك أ مهن لك هللاىلا
 ىلاعن هللا ىل_ص ىنلا رصعم د: نمفاسنئدارملاو ثددحلا لب اعنامهيدارب وقلطيو ثيدسلا
 داهشئسالا ىلا بات عالام)نيعداتلاو منع ىلاعت هللا ىذر ةباحصااكمهادعام فل خ نكو لسوهءلع
 راهتشا ىلءاراصةقاواراصتا 5( هأوقب دامس الا لرثهجو نعي وهيل ءليلدودها سلط ىأ (هيلع

 اليف ذح راصتقالاو ليادل ف ذاهب رعلا لهأدنعراصتخالاو هرك ذيل وطتلا نعوبغملا (ه.ىلعلا
 ةرهشبءافتك !ليوطتلامدعا:هدارملاوابيدحاب تكيف قرط ثيدحال نوكي نأ يث د لا دنعو ليل د
 لك الااهدونيعونلا ىأ(نمنفلا نيذه ن مذخأدق [بوهماعىلاعتهنلا ىلص ىنل ا ناك_ة)رك ذاكزلعلا
 ىلص مزالىأ ف اصتالاوأ كل مّملا ىنعمهنمضتا هسفنب ار دع مناك ناوءاملابدا دع( لقالاب) مولد
 بيرل ةراشالا سابق أوةيضرملا ةكلملاو لامكلا نم هيفالا همم ليلة لقأ ل_سوهيلعىلاعم هللا
 ناكهنأ نه لبقام وامه ةالاملامدعل راشعالا ةحاش نءامحلا دعو أمت دلاةأا. 4| هذ هام وكامفلا ريق
 رهش نمهريغل جاةكالم- ناو سو هيا عهتلا ىلص همزلك ىلءرص قي نا ىلاعت هللا هجر فن صملل يمشي
 ىلعممالا عيجوءالقءاا ىفتاامم سو ه.اءىلاءثهللا ىل_ص هتاقصنا هدارعناذّئُدب سدل ةمكحو

 مهمتك أر قي لو مهرب 1 ناوممالا محمدي زوسو هيلعهّلبا بص «مالاكن اوةدوه# ةيضرعا بنوك و امسح

 همونو ل-_سوهيلعهللاىل_صدلت أ ةلقنةرك ذامىأ (1ذه) هعينصلاريظ:نآرقلا صصق كافكو

 ريمض نملاحا!نايب وهوهتفصوهّتعب رطنمىأ (هنريسزم) هيف عزانيالو ركميالىأ(عقدنالام)
 لقاللوأاذ_ههرريمضوهدض نوده”مأ(هيرعأىذلاوهو) دحأ هيف عزانيالءرتاونو هترهشل ىأ عفدب
 هلاك هك رش ند ملءامله قلختلا قممغ ر وسانلا ثحىأ ةمدعمداض وةامهمءاح (هياع صح و

 وهامهدعب كذيو ةيبرعلا فل صغمءيلع مالاكلاوا هل ثمال ةعمامي ءال(رخالابامهدح[طامتراباميسالا)

 اك (ثيدحلا عيصتو)
 فاس نمراث آو) أيس
 ندم ىأ (فاخو
 6 ان ودا دصلا
 ىلا جاة<الامم) يجي
 ىأ ه-_ءلعداهثةءالا

 اناو) والا م هنوكل
 (اراصتخاانههركذانكر ت
 (اراصتةاو)ظغللا ف ىأ

 رابتشا ىلع) ىنعملافىأ
 ءاش ىأ هن هكا

 هنرهش ىل-ع ادامتعاو

 ناكو) هترثك لاك
 هلكت عتاوأ لع ىلا
 ندهن مدخن[ تو
 نمنيعونلا ىأ(نيذغلا
 (لقالاب) مونل اوءاذغلا
 ىذلال قالادك اءىأ

 ه-:ءزواحتلازو_ىال

 اظفحمر عافتنالا بو
 ةعاطلا ىلع ةوقوةمنملل
 دخااذ_هىأ(اذه)

 اهني هيدسخا ىنلا
 باطن عهسيفىاكاو
 ( عقدي الام) امهري-غ

 ََىأ لو-هجم | ةخبص»

 ةبكم(ام.يسال) هريس فاو نمىأ(هيلع صحو )هريغىأ(هنمأىذلاوهو) هتلقنةرثكو هترهش لكل ( هتريس نم عنوالو ركنيال
 ءايلا ف فواوالب هل معتسا نم بلعث لاق ةلوصوموأةدئازامنوك-:وامل-ةمالىأ ىنعموانزو لثمةلزرن_؟مسا ىموامو ىسوال نم
 هررقاذك برقلامظعأن مه.ءانودقع * اميسالزاهيالابودوقعلابو هلوقك فم وهواو فذ < لبلاتاك سدلو أطخا
 ناُثيح نمامهمزالت ىفامهداقعن اوامهطابقراةظحالم عماصوص_+خىأ(رخ”الاباههدحأ طامتران) والت كهيفو ئزاجحلا
 هدازّةلقلاريثك هتامدنع مدت اريثك هنايح قرس>ةفارب-ثك مانتةةدابعلا نعترتفو مونلابةحارلا ىلا تةوشت تءبشاذا سفنلا
 ىلاعت هللا هجر ضنا لاقام |ممراث "الاوراسخالا نم قا يسامليلدب هداعم مويل
 درتيلف ابي فوه سل اهلك ب اهشل ان دن ءةدوج ومللاعسنلاو# انهدركذانكرئاعاو هانهعقو ىراقل |ىلعحرشونتملا خس: ىفو 0



 ىلهثالما نود ثيدحناذهىأ (هيلع ىف ءارقب) ةنسلاو باشكال ىأ( ظفاحما)نيتحشفب (ىفدصلا)ةركسئبأ ىأ (ىلعويأانثد>)
 هرك ذودسدقونو ريخ نيد هو (لضفلا وأ اذث دح) هتجرت تفيسدقو ظفحلا لاك ىلع ليلدو دخالا عوند_>النايباذ_هو

 لهأو ليق راف ظفافءاغل اوءابلا نيب ةدحوعىنطنلااماوءاغلا لدءابلابىوربو ةحوتفمهاغلاو رسكتوةزمهلا عتب (ىفاهقصالا)
 اهناناهرهيصأ ف رش نمو فارعلا اون نم مجع/ادالب نمةميطعةنيدم ىهوءاملاب 5 برغملا لهأوءاقلان نولوةءقرمثملا

 1 ل ا مصل .: هل 5 كذا ال

 مهضعب ناري غهلاوضرتع لءافخكلذك انهاهنوك ىقناالاءاماعلااميسال سانلا مركأ رك كمل ابىلوأ | 0 0 | 3

 اريثك اعبش ع.اذا هنالرخ" الابامهدحأ طابترا عمهيلع ضحلاو لفالابذخالابر مالا امر سال ىنعملا لاق 0 0 7
 عمم وهزمامهمم دحاو لكن | ىفا كل |نايبلاو اعف ىدحالوهوريثك مدزهمةعب ريثكر مخ هناعؤ | ريك مان 0 3 0 ١

 ةمطونوهو ىدب سلا امعئساق قو ىلعت سلا :هاميسالن | ليفاخ عم ىنعتعأبلاو لك الا مزاي كلذي 1

 أم.ساللمعةساىلاعت هللا هجر فةصملانالاق اذهموهف.ل نموامهمزالدل نمضتملا قت ”الا ثءدحال 0 : 0

 وهف هقالخ ىلءاهل معةسا نم بلعت لاقدقو د لجاجةرادب موناميسالو د هلوق قءاحام فالخ ىلع انفال ثول ثا

 0 ا ا لا
 عهس هخيشوأر قهنابهنعهقناور قد رطنيب(هيلع قءارقي ]هن مب م دقت ةركس نبأ ظءاحاوه(ىقدصلا ا كلل

 اذلو خيشلا لعةءارقلا مويلا فورعملاراصْن كل ةياورلا هبت ىلعأهنمعامسلاو خيشلاةءارقناالا [إ مس ربع
 ءافلاوءابلابواهرسكو ةزمهلا حّتفب ( ىفاهّعصالا لْضفل اويأ امدح لاف)ءاوسام منا ليقو عفرأ هنأ ليق
 ديبعوأ هكااناهد قو لاوانذو مش يجن ءعتفلاباهاند يقعل اطال سحا ص لاق ةميظع:دأب ىهو

 مدقت دقو نوري_ نيدجأ و هوءاملاببرغملا ل هأوءاقلابناهغص [نولوةد قرشملا لهأو لاو ىركملا
 باجتس الج رنيثالث نما.لاغوا تال ىهو لق س رف ىنععبصأ نال ناسرفلار قم نارمصأ ىنءمو

 با2نابىأ كلذ مهاعدقهءاونمآهوأر امل لالا برحالج رنيثالث مهم للجدورمناكو مهؤاعد

 نيهللادبعنيدج أه دحموهرصع ظذاحوهو ريغصتلاب( معنونأ انثدحلاف) هنوعداوناحأ اك مبتوعد
 تسةنسر]وءانملا ف سو نبد# دهازلا طمس قوصلاىنامصالان ا ارهم نب ىسو م نب قد نءد+أ

 ريشك نم عمسوةثسنوعستو عد رأهرعوةئامعي راونينالث ةنس مرح لا ىف قولو ةئامثلثو نيثالثو

 نيبونأ ني (دجأنيناميلسانث د->لاق) ةروهثمهفيزناصت و نازملا فة رئدإو طافحلاهئمعمسو

 هنمل_>رثهونأ هن ىدع اونمتئامو نمةسةنسرة_صىاكعي دلو ليلا مامالا اهندلا دن -مىفادشلارطم

 ةفوكلاودادغب و رصمونيمرح او مالا نئادعاهد عبو نيعبسو ثالث ةنس ىف عمسوهمنادح ىف

 ركذنإو ريبيكا مدعملا اص وخيش فلأن م ردك [نعْدد_>واهريغ ورب رمل وناهبصأو5 :رضدلاو ا 1
 كور وهلوة ناكو هيقسعت ليلجناتك ومو اطسوالا مدعملاو زو هدرقا ةناقترنره ىتادئسسما ها ا

 ةنسةئاسهلو ةثامثاو نتسةنس نم ةدقعلا ىذ نمن:ءايلل فوتو ةل يا جرخأ ت اه: صموريغصلا مةقلاو 0

 ىومد#وأ(لهسني ركب ورأانث د-> لاف) ةروهتمهقيناصتو نازيملا ىف هثجرتوانيقب رهشأ ةرشعو

 نينو عت ةنسىوتاههريغوىا ريطل اوىواحطل اهنعىور ىطايمدلا فسونيدللا دبع نب مش اهم

 ىلع نيىموموق "الا اص بأن ةيواعم ن هور ثلا ب ةاكم هالو مىنوحلا اصور أوه (حاص

 ْ ثالئونيشثام ةنسؤ قونثيدحلانس>د_هاز وهون: بادكأ وىراخبلاه|ىوروامهريغو

 هللا دب ءنيد_+جأ معئونأ

 نس قدا نيدجأ نبا

 نار سهم نب :ىسوم
 وسطا قارا لالا
 د#ددازلا ظءسلودالا

 ةنسرإوءابلا سوي نبأ

 ةئانعالبو نان الو تحف
1 

 (دجأ نيناميلسانثدح

 ىطساولا مامالاو هاذه
 تذلا بيكا اظفاحما
 مساقلاوبأايندلا دنسم

 نيكس ةئسدإو ىاشلا

 هونأ هن ىحعأ و نم“ةامو

 هتتادحوو هبىل->رو

 ماسشلا نئادم عمسو
 رصمو نهيلاوممرح او

 ةرصدلاوةفوكلاودادغبو

 نيردعو ليلج ب اّتكو هو طسوالامجءملاوريبكلامجءملا فنصو خيش فلن مرثك أن عشدحو كا ذريغوةريزحاو ناهفصأو
 ونأ اذن دح) ةنسةئام ساعو:ديغمةريثك تاغنصم هاواي دح نيش لك نعهدفرك ذيريغصلا مجعملاو ىحو روه لو قي ناكو هيلع بعت
 ني ميو عسن ةنسىفوتةءاجو ىفاربطا او ىواحطلا هنعوةفئاطو ثيللا بتاكو ف وب نيهللا دبع نعىور ىطايمدلا ىأ(لهسني ركب

 نباوىراحبلاهنعو ةقئاطو ىلءنبىسو مو حلاص نب ةيواعم ن عىور هلاومأ ىلعشدللا ستاك ىمهحلا ىأ (حا ص نب هللا دمعان دح)



 فوركملدتالا رخو م رتل هس نو انمىوتدخ) سو اثدحالا “ران ارعفلا لطائر
 رق مدلول ثلا ىناطلا ىأ(رياحنب ىو نا) عجو ىدهمنياو بهو نب اهنعوهريغو لوحكم نع

لو ىبتنااعونممو هاتورصمهفاضالاو اعومقءام ىلاعف ةرتاغل هرق يابا فر صيد قو فارصتالا دعب( يركب ١
 ناىنذكا

 ررصلان ههيغ ؛ال ناطي نهىورن و(هنطينمارع ةءاعومدآن ما" الماملاف سوي اجىلاسعتهللا صدقا لوسر نان اك ا

 ندلا دال ىذا هالة ماف ماعطل ا ن نمساصلاه.موقممأى وا اءاوهوهل ىهاميةتامعتسااكاةيعوالار ءاسوهرريشك ||

 نحس وفقك لاح دقت دقو ن يتمضب (تالكأ) هيئاكىأنيسلانوكس (مدآنباسس>) مار !|ماقمىفا مارش نوكيف امندلاو

 انلوهوةلةالاهعج ىو انهه ععو دا ارااوهوةمقالا نممقلا فلها 1 نوكس !او مذلابةلك أ عج مهضعب ههحرصامىلعاضرأ

 21 تانشرإ لاند 00 ل ب سسسسمسسمم

 ةءاورقوا هددل-ءه1-و

 ةل-ةىلاّرانشاتاميقل
 فلا ماتلالاق اهردق

 ىكررعهداعلذناكو

 ىلعرصتتم هذعىلاعت هللا

0008 

 ما اص ىأ نس 5 , واعما :ةدحلاف) نارا ىفةلوطمة_جرت هاوةنتسزوناو تسدردعو نيرشعو |

 ى ناز نازيملا فةجرت هلو موني نا نسوق ودص ماماوهو سلا د. داع

 4 هوةثام ةنساح ام ع دان خا طاادلاخ نيىد وه (بركىد- «مني مادهملا ن عدن دحرباحْنيا

 هدجرتو صو لت ىا دك ىد ذك !اورغ نيت ري ىدعم نب مادعملاو نسا اهصأ هلجرخأو نيرشعو

 هجوب زكى دعم عم ىليهسلا لاقدجأو ن ماا باص هلجرخأو نم :أعو عيسةنسىف تور وهشم

 عمق ةاضالاءاجا رعاوهثانمل نم نيوش بدا ترك اند عمسصنلا قولو ىدعماب ناكسا تاغ هيفوحالفلا

 اذ_هو (هناطب ن ٠ مأ ارشءاعو مدآ نب الماملات وهيا عىلاعت هللا ىلصهللالوسر نأ )+هدعو فرصلا

 نءهورب ل وىناربطلان ءىلاءتهليإ هجري شنمملاهحرتأو نايح اوتار ند اورشد دما

 كدب و ىناريط) | ءاور ىف ةيناعمادقملا نب وهثدب نال ريغ نمىلعأى 3 :اريطلا مجعم ءدنسنال ىدمرتلا

 رار دحاوةريشع قرنالا نمور دع دج هكر طىدحانمىدمرتلاةي أور قهندب 5

 ةراحلاءا ءلان ك "الاس ع وةفاضا البن طب , ظولب و ىىدآم د نيالديىد_هرتلا ىةريس فالتخا

 هلاريق تددلا ةيعوك هنطب لعف رش ءااقمواسب ا ماو ماعطلا فرظماعولاو

 لص و ىداعملابكتريقهتوهش 3 ارك وةدالب .ل|هرويمعالل مآ نالهريقكت ىفةدايز ةدعوالارش هل عجم

 ىلع هتيعل وهم طمع امهنمهمسة اذه نم ماظعأر شالو هك الهىلا ىدو» وراك هريضنام ص ارمالا ن "م هل

 ندع تالك ا( مدآنبانودنمل_ىلا هب اور قو(مدآنيابسح)لاقادافهايندر و مأ ماظنو هيرةدابع

 هيك ,ءاطعهترطع أىأهةدسحاملج رلاتيطعأ لاق اك ىك ىعع ؟مسأ نيسلا ن واس كيبح (ةلاعم

 1 أعجاب نيكستو فاك ع :ر و<وهنةياورلاواعم فاكس ااوةرمحلا مضي تالكأ |هريخأ ددبموهو

 مضي هباصو تدنو ماد ىنعمماوأ نم نيوقي ىنععنمقي و لك وبا مسا فاكل |نوكسوةزمهلا مضي
 هعؤد طرغأ اذان مملاسصعلا ديىذلا عاخنلا هيفو هدوعهنالدر وال هس مة عاهحتقو داصلا

 ىرصقاو مضلاو عّتفلاةط 1 قزوجمنالح ارشلا هلاتام ف لاكام سوماقلا ىفوهبلص ناو فعض
 ناك ناف) ةمعالا ىهواه>ةغ,ةاكأ عجةزمهلا مضي تالاكأ ن اهربلا لاةودرصك هينأث حف ىلعد_ءج

 مناىأ #لئازةلاحمال عن لكود هلوقىفاك هل يحالوددال ىنعمماللاوةلوهملاءاحلاو ملا حقب (ةلاحمال : ثدعميف ا ا احم

 دو.؟هنال بلصلا ص (هسقنلهنم(ثاثومأ ل)هنم(ثاثو هماعطل)هنطب نم( ثاشف) تاميقل ىلعراصنتالا ىلءريم نكي
 ا ندملا ا

 ىلءىوقس وهفعض نممظع<امزواجت الهنا نعةنانك وهو تامه عطق نماذلو لص وهوندمالى ةاسلا ) ل اغفش هد 0

 نعز واحلا ن نم فارفالوةلي>الوددالىأ مضو ممل ساقي ( هل اهمالناكناذ) يلا ةهقص ةماقالا نال ىزاحم هللا ىفدانسالاو هررةعاط

 هسفختل ىأءاغلا شقي (هسفنل ثاثوهبا هل ثادو هماعطل )هنمث |” ريدقتلا وأ ديم ماللا ن 09 تو نيتمضب(ثاثق)ةئبلاةماوالا

 ةظفاومو ةدالملاوهواسعلا ع نم نضاختل وود لاو تحال ل اود وةقروءاغص عون لصتحمي و

 اعطلاب هنطبثأث ”الميلف ةوقدي اسعد م «لوهنطي ”العنادبالن اك نافريد تلا ليقوهحلا هلل ها ريغ جاز لادن ءاوندنلاةعج

 تاون دو ىتلدلا مهونو بلاغا يمض ة حصا علا: ددمتلالوصالا ثسفنلاجور خاين لرتيو بارشلابهمانو

 ةرثنع لوةهنعىلاعت هللا ىضر رمت عمسو باوصلا, لعأىلاعتهّللاو باطخلا ىلا ةبيغلا نمتافتتلاهنابللعوك سفن كب ارشو كماعط

 ىعع ةاكالا عوج

 هرب ودم لك الا نمةرملا

 ىف سل ىحدلل انهه
 ملا بسح ىوربو هلع

 هياور ونمملاب حو
 مدآن !سسكىمرتلا

 (هبلص نمقي) تالكأ
 نيوقي ىأ هاوأ مغب
 كب رحتلابو مضل ايهرهظ

 لهاكلا ندلن ممظع

 سوماثلا زجلحتلالا
 ةيمس ىكدلالو-ةذ

 لك 5 لكدال



 لك املا ميكلوا داس وهي .اعىلاعت هللا ىل < هللا وسر ُكاْذْلاَعَك لكأملا رك هيلانأ ىتح د هليطآو ىوطلاىلعتسيأدقلو

 اا طق ىنارعاىل ف صوام لاقل و هياعىلاعت هللا لص ىلا نأ ىوروهن :ءىلاعت هللا ىذرهل» 8 ىقدصداوةنحلاب

 ميشا ليقوةحابالاو ن اسحتسالازيح ىف ثاثااناو لك الاةرورمض ىلا دئاعةلا مالنا ث ,دحلا ىفل يقام ن سحأ متةريذعالا
 ةلكأ مويلاىفلك أيلجرلاهللادبع نيل هساليقواذهتلاحمالودءالناكن اف هاوتل عبسلاو هوائدشهنم لقأو سدسلاو.هو هفصن
 امعىلاعت هللآ ىذد رةثئاعنزءواقلعمشللا اوخيكلهاللةلاقاثالثف ليق نينمولا لك لاونمدلك اهلك نيعي دصلا لك ألاو ةدحا و

 نملك الاةرثك نافهودرلاقارمشك لك أنافارعهيدي يب عضوامال ةئرتش نادارأ اذا ناك ل

 هري غو ف عضل نمنوكتدقفالاواءلاغاممترثك لجأ ن مأ ثنئاماىأ(برشلاو لك الا غم ةرثك نممونلا ةرثكنالو) مولا
 نايفس لاق) لاعلان م

 ىنأىلاةيسن (ىروثلا
 ىلء باطلا فاكب ك _ف:وّكب ارشوٌكماعط ىكندلا ىورو فوحلا نمجراخملاءاواوهو نيتحدفب

 ثحل د م ل اال هيلاودُش ًااميفهدشرأ م اشيءانتعا باطخللةميغلان هتاعدلالا| | 2+ اخاف

 ةرثك ها ا :ءءاذه 3 مُّسلاو طا 6 ةوقالز 9 1 اقالا ىلع 7 0 0

 5 وأونيدي ل حارش هانا لت نءالىلاعتهللاهجرفندللاماللكن ءاده (برشلاولكالا|| ' 1 3-0
 11 1 212 ناتو اللا هلو لع فاعلا رهانتلاو ف طءام ل عالو لام هطايبرا || د سمانبا نعود
 101709001191 رات انطدحل آنا اطار ابدا رم اهدحاو نعم قئاعااو سدسلا || ىانعلا هتعودريسفو
 هاديضرملا غامدلا ىلا هفيمك !اةركالاز هامهتمدعصت انموثلاةرثك نارضتقيامبترثكو امهنانسب مث هاو 00 لو

 ررمضلا نم خمالام كلذ ىفوةدابعلتاوذو ةنطغلا ياهذو لسكسلل عدلا مونلا ةرثكمل ةيضَدملا لاوةمسلاةعالا هلجرخأو
 هللادبعوبأ قو رسمنيديعسنينايغسوهوأهحتفواهمضوني_ارس 5 (ىروثلانايفسلاة)[إ| ت نءشد ك ام لرابملا نيا

 ىفوت ثدحلادهازلا رص ءلاعفوكلااناتل بنامهونادمهروث نم ليقوءانمنيدوثلةبسن ىر وثلاو نكةربعالو هنم لضفأ
 هجركلامنارقأ نمهوهوهيفملك نم ةربعالو هقث وهو نوكسو عد رأهرعو ةثئامو نيت سو ىدح | ةئس الامل قوهيقماكن 1
 بئانعوفرعرهشو لوعفلل بم ماللا حتفوءايلا ذب كل ؟(لك الاةلق ؛لللارهسئلع)ملا اعمل ع لق
 :رقبر وقت سلا قالترأعتساوهت دل هك لع هردقهم شفة قم 012 نم ةراطر دق و وترا ل كاغلا || نس كلك عامطلا هله )
 داز(اريسثك اودقرتفاريثك اوب رشتفاريثك اولك أمال فاسلا ضعب لاقو)ةرهات تناك نادعب ماعطلا لوهشلا ةةيصن(ليالا
 ري-غىؤهعي :ضفهداز لك أهنالدازلا ةلقل توملادنعاومدنت# هريغدازواريثك اورمسخمفءايحالا قىلازغلا 6 ضءبلاتو)
 ىلع ناك امهيلا ماعطأ !بحأناكدنا) بو هيلعىلاعت هللا ىل--ص ىلا نعىأ(هن :عىو ردقو)همقو أوبرُست اريك اولك أن

 لاقشدد-للا1_هوةكرعلاةرثكو هلك الذ ةوماعطلايءاخسأ |نههيفال(ىديالاةرثك ىأ ف فض مي اودقرف د

 لاواك هظفلو ديجد:ب امون عىلاعتهّللا ىذررباحو سنأ نعىلعت وبأءاورهناىلاعت هللا هجر ىل طومسلا أ 0

 00 ا :وزيخوءاشعوءادغهل مكمل هناهحي 0 خيشلا 0 َ 6

 لئامشلا فىذمرتلا رخأو عض ىلعالا محو زم نم مشن ل لسو هيلعىلاعتهنلا ىلصدنأ بي رغلا ىف 0 -
 فقص ىلعالام 4 مالو طق | ن نمل ويل لعنه لصملالوسر ع شامل اقرا د نمكللام نع 5 1 راو

 هللاهج هتلدجر ارا رخأو سانلا عملوانتلاوهلاة فضل امةيدابلا لهأن مالجرتلأس كلاما || 00
 تت ططلللتللسللل اوممخةةىلارغلا داز

 ىلاعت هيلا ماعلا تح ناكمنا لوسيل لاعب هللا لصدنع) هريغو ىلعي ىأك عج نعىأ (ىوردقو) ريثك

 ءدحودحا لك أت 1و نال تسمو ءاقطا لع :عن(ىدنالاةرثك ىأ)ىلوالاءاقل اوةمدعملا ع مذ ٠ (فقض ىلع ناك ًْظ

 دحاولاماعط مسد دح ىف! ةكربلا عقوت عمي د اهماك- هل لو صو ةعلامنلاو اس كاو توا تسللاو شفنا زعلان م 4ك .قاسأ

 نع هيوهارنبالاقع-بشلا فصنب ,ءافدك الا لع لك" االالج ةينامثلا كب ةعبرالا ماعطوةدب رالا كي نيت : الا ماعطو نيم د الا كي

 لما ىقدهشتساو:دشلاو قيضا انمهضعبو ل علا ةرثكي مهضعيفقطلا ا : الا توةدحاولا ع عشولا :وايربرح

 تلات دنبكلاملاةوم اعط طلا ىلع ىديالا ةرثك ىلع ىأ ف شض ىلءالا موزي نم معسشتمل1-بوهد ءاعىلا ا

 ميسجلاب حنو ماعطلارادةمنم هرْثك أةاكال نوك- ”:ناوهليقوساذلاعملوانتااوهلاقف فغضلا نءةيدابلا لهن مالجر

 ةدشلا وقيضلا ىعينيتمجعملاهاظاإو نيشلابفظث ىلع ىو رو رادقما اونوكي ناداحابليقو



 ثوب

 1 واج 1 كيسا ما ١ 11151 252 - 10 ا

 ترث امىلاعتهساىلا ماعطلا سحأ لاق هنا لاو ه ماع ىلاعت هللا ىلص ىبذل |ن هللا دبع نب رباح نعملاعت

 هللاهجر فدصملا هرم ف ةحو ةفمامهالوأ نافل اوةمحعملاداضل اعّدفي فقضا اوىبتنا ىدنالا هيلع

 سانلارثك اذا فوفضر ب مهوقنموهوافن آهتءمساكروث أمريسسفةوهوةغللا لهأ رك ذ اعىلاعت

 هراد_ةمب نوكينا ماب ففحلا اوماعطلا نمرثك أةاك الان وكي نأ ف فطلادجأ نبى لاةوابياع

 هيفاعطتئمالوهلك أم ىف هفرتللا بع سو هيلعىلاعّتمّنلا لص نكي مل ىأةدشلاو ىرضلا فضلا لبقو
 قص ى[فظق 1 ءقور وفض ىلعالا ماعط نم ملسو هياعىلاعت هللا لص هّنلالوسر عيش [ةباور فو

 ب ناك ملسوهلعيلاعتهّللاىلصهنا ل صاحملاو ىيضلا ىنعمابورفظشلا وفضلا ة لعام ةدشو
 قكيد_>اولاماعطك ةريثك هانعم ىف ثيداحالاو هّدشدعم«تقاضو هماعط لةنأو ةعاجلا عم لك الا

 فقضلا ل_قو عيت ثيدحوهوةينامثلا كر ةعرالاماعطو ةءبرالا نكي نيذثالا ماعطو نينثالا

 لك الا فضلا تيكسلانبالاقو ماغدالاب فضلا. ونيلك ”الاةرثكو ماعطل هلق لبقولايعلاةرثك
 ملسوهيلعىل عت هللا ىلص ىنلا فوج ا ةلا ,مءىلا-”هللا ىضر ةشئاعن عو) ناعم هلون ادغل هيغفديلاب
 ىحرب بخ نماعامت مايأ ةثالث ملسو هيل عىجاعت هللا ىلصهنلا ل برع. كاماضت أ اهمع ىورو ( طقاعبش

 امهالكو لوزلل ضراعموهوةثالثلا نود مايالا صد ىف عبشدناهموهفعىض2ةباذهو هلدسل ىذم

 ىلاعتهنلاهجر فين ح ىلاك اهبلاقنمدنعقوطاملا ص راعتالموهفملاةلالد نابامهتدب عمت و حي
 عيناك معالا عبشلافمبشلا ىلعةدئازةفصاعبشءالتمالال اي وأ ىلوالا د رطا نامه ضراعتالف
 ىلع مرح هيلع حابمعمشأ اوالصأ عقب لف عشا |نمءالّمالا|مأوانا رح أ و4 ل ءىلاعت هللا ىلص هم

 دنعو ةيغنحلا هلاقاك لك الانمىحتسال ىح فريضلاةسناؤاوءادغلاموص ىلع ىوقتللالا ريغ
 نيثي دحلا ضراعت نمركذام نا عمهوركم هس: لام نموهاضر مع. ناريغلا لام نممر<وهةيعفاشلا
 اهنعىلاعت هللا ىضرةشئاعن ءاضن أءايحالا قدرك ذانهىلاعت هللاهجرىةصملامرك ذام نال تمري-ع

 ىديب فيرشلا هنطد عسمأو عوجا نمهيىرأ ملسوهيلعىلاعت هللاىلص هلة جر تيكب كرو هماكو
 ةثئاعالوةيفعوملا نمد عنعواممْكتوةيامرد-ةءايندلا نمتها_بتولءاد_هلاذل ىسغن لوقأو

 مهب ر ىلعاومدقف مغ اح ىلعاوضفاذ هن مدشأو هام ىلعاوريصد5 للا نءمزعلا ىلوأنم ىناوخا

 ريصافم مودى ردي ناى دعم ف تهفرتنا ىذ+خأىفدجأو مهءاوث لزحأ ومهم" امم افلح ورع

 ىفاوخا لأن أ نمىلاس> أ ئثنماموةرخ الا ىفاد_غىلظح ضني نا نمىلاسحأ ةريسس:امانأ

 ىقىقارعلالاقو طةفءردصدّنباهجر ف دصملا يذدقو هّناهضبق ىت>ةعجدعب لمكتسا|مهللاوذ تلآق
 قاطملوءئموأ هلل وعمق هوازيبعاعبشوهضراءنالف ثيد_لاذ_هدجأ مل ءايحالا ثيداحأ ع رخت

 ىناسملتلا هاواكءابلانوكسو نيشلار هك ىمنبابوصو نكستوءابلا حّتفتوردكتوةحوت فم هنشو
 عام ىراخبلا ىفو عود و عشا نأك ملسو هيا عىل اعتهّرلا لص هنا ةحيحصلا ثدداحالا درو هنا مث

 اريثك لكلا ةارتملزني بلاغا ناف ملسو هيلعىلا_عتدللا ىلص هااو>أ تاغ ىلءلو#اذهو طق د ل ١

 هللا لص لاو لاقهنا هذعىلاءت هللا ىذرةءاما أن عىذمرتلا هاورامل يق>جايت>|نعنك,ملاذهو
 اذافامون عوج أو امون ع. أب رايالتةذا بهذ ةكمءاحطب ىلع حين أى ر ىلءضرعإ سوهياعىلاعت
 ىري_صوالا لانك ك تركة تعبشاذاوٌك لات عرضت تعج

 ممشاعأ اهارافه_-سفن نع #* بهذ نم مشل لابحا هتدوارو

 اه راتوءارقفلاب ول ةلابديطت جايد> |١ نعهنارهظ نك-!وادصق ناك سوهءلع ىلاعت هلأ ىلص هعوذل

 اذهو نيدلا ىؤفةينامه رال سوه. !ءمّشلاىلدلاةاكءاك-ىلاوباةكلا لهأةسضاد رنمائريتوءابرلا نم

 هللا ىف رةكئاعزءو)

 فوج علهلاْمعلاعت
 هياعىلاعت هللا ىلص ىلا

 حدك رمسكد (اعبش ملدو

 مده / طق) نكس 0

 مىحدلا لاوهطبض

 الوداور ن-مفرعأ
 قههمش م هنأ امه راع

 اهمعإسم ثددحك لا

 ىلد هللال وسر ع.شام
 ةثالثمس ,وهيلع ىلاعت هللا

 ير ما
 ةياورؤو هلييسل ىذم
 نح_هوب ريعش ريح نك

 كالد ْناف نيءااوسم

 تلف ةفرعُض موهفملا
 ةقين>وأ هلاقأك ةحم
 قم ءاامالا نآلو
 عشا ىلع دئاز



 رافال ى : 0 هللا ص هلوأ ناك الريمضلاو فان دئسالا 6ك ا رمعىلا عت هلئا ةرةشنام 001 ةباورةلج نمنوكيق ل هنأو
 ىققناك) !سوهياعىلاعت ا 001 ا ا ا 107: 25 ط6“ زق 157 تتار 5:2 7 رق لت لالا اف 7 ج5 قالو اكتم قي د فمه ط ع اعد

 اماعطم_طاس اله هأ

 هنافمأامدعل (هاهشدبالو

 هومعطأ نأ )الومريغملا

 ل-قهومعطأامولكأ
 هوةسازو< و( هوقسامو

 ةناذ أك اذهو(برش 3

 ىقهلاح بلاغو هبادآ

 قرط رطوهاهك هلاعفأر ئاس

 ماقمىعايلوالا وءايدنالا

 فنصملاوءاةملاوءانعلا

 اًضارتءارعشئسا اك

 ر-هاظ لع دارأو

 ثء.حن-ه ثيدحلا

 هأوعب ه-عقدمومسعلا

 ةءيصب (صرتعيالو)
 زودالو ىألو-هلا
 ىلع)ضرغ_ء»نادحال

 مفاس الاجل وقىأ(اذه

 (ةريرب ثيدحت) اماعط

 ثد دك ىأ رس ك5 عمق

 ىهوهربر ق- ىف ع-قو
 هللا ىذر ةدئاعل ةالوم
 امنا فاثءاو ام عىلاعت

 ( هأوةو) ةيشدحوأ ةيطبق

 ناخيشلا هاوراهمفىأ
 مكب (ةمريلادألأ ) هنع

 نهردسةلا ىهوءابلا

 )م كايف )معأوأةراجحا

 حتفي ونوكسق حاسعب
 هنظهلاوؤس سسلعلذا)

 ملسو هيلع ىلاععت هللا ىلص

 (هلل ال هنأم هداعتعأ

 تا ولو ىأ
 ىف د( هتنسنادب دا راق)

 هءاعقدصتملا كإماذاهنأ

 هلوقوأبا اهكامدعب هلو -مهلوجهنطدنوت و ةءدهاهلك [هلل>ةقدصلا

 ناك هنا هلوق نم هلبةامىلءفوط#«( هناو) مهفانهيفد ىمأتل اومداقتعا بو هلهبنتلا ىتبنيامم
 لل 1 لعلب نةلاهوهوهتلئاع ٍههْس له هأىأ ا تحأ

 اىلهناغلاو هءهمامها مدعلكلذل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص هلاك مدعو هنملاح(ام اعطمف أسال
 كلاردا قفل تونا داما لع ملا ىقوموهشلا ع نمل عفت ىهشن عراضم( هاه, 3 الو) هنموهأوه

 ديريدةناسنالان اةدارألانبب واهني قرسغلاو ع هتالتوه كلا ل-.قو الهوه شحن« ممالملا

 موهشلا فالعاوسفنب , قاع دقودارالاوه. ءيتش ادعى مدا ن صن رااك هدب ,ربالام ىوهتشا وهب .مشالام

 ةدارالا نعا 0 ةقاعممت 2 ذاذافا4“ رباغملا تاذلاب تاع لب اهسفش قاع الالاف

 هللاسحلوقتَكن افاضرأ حت انيب وأ دب قرسكو دا مشل اعف ىمتشلام صن رالقأك

 ةيغلا فالك ةئر ايدحاريغ ةين اذحو نوك- + لصالا ىفةوهشااو .عأ ةمهلاؤأ همبتشأ ل وقنالو هلوسرو

 هيفود_:ءىنععىفالا قو نءيتلا والا ىفىلا اول عقلا ىهش أوىلاس>أ هلوقنسد ةاحالا قرذاذلو
 0 هلك [هومعطأنا) هاوقد رك ذامزيب مث ه-عجار 5هندرأ نافةزمهلا بابن مىنغملات كنف وأ 0

 ماعطلا نم مهو فو هلأ هلدمدقام لك أد ناك ملسو هيل عدلا ىلص هنا ىنعن ( برش ءوةسامو ىل بة هومعطأ
 4 اء ىلا عت هللا لص 3 البانناكاةهو برشا مهلمدقأم لك اًذكو همم هب ناريغنمهلمق و

 اقبفإ امعيىلاعت هللا ةرةشثاع نعلم فاك هعبط ىض مى الخ ىلعاردان هلع ةوام فاني الف مل-سو

 هللالوسراب تاق ها واو وهلا لم تالوسر للا تلا

 قناسلا كلود لل ١ طق ىخحدلادازوبرشامهوأ عأى-_ءعموق_سوثد دم اصافل اش اك: ءام

 1 ذملااذهىلعىأ(امنعملا عنهللا ذر ةرب هرب ثيدححا ذه ىلع) لولا ءاندب (ضرتءنالو) مهأسال
 نمد ااا اروع حولا عفن زين وركذ ال هلا نودع نه

 هللا ىكرة-كاعةالومىهذلاد :عةيشاحوأ هد طرق قارا وع دلو .هوةراب وأةرو هريم ىو .ءءربلا

 هح 0 د_>وراصنالا نمسا ه1 تناك ليقول فاك نمليقو بف ىلأن بة“ م نماوشرشا اهم

 ىقناك ة-كثثاعتلاةوهوناحيشلاو اوروامعهللا ىضرةشئاعنعد_ع نيرساقلا ن .ءاطوماق كلام

 هللا ىل_ص هللا لو سرا,مةلاوواهج وز فتري_3:تقدعاا هنا نيثتسلا ىدحا تناكو نئسث الث ةربرب
 ةمرعأ أوهندب لهأ ىلع و هب .لعىلاعت هللا ىلصهتلالوسر لخدو قدعأ ناعءالولا 0 .اعىلاعت

 نك و هللالوسرأب ىلإ اولاد م4 | يفةمربلار لأ لاةفتدبلا مادأ نماما داوازبخ هلاوب رقف محالابرو قت

 كير لوميا لاعتقال صدهللال وسر لاو :ةقرصلا لك أت 1 ارترز لعيدكس قرع

 ةقدصلا و نيوتن اب هأنأ| عثادهارمحالا اذهنا سو همل عىلاعت هللا ىلسك مهريخاوةيده انلوةقدص

 ةرعدب قد_صتامناكولو هاو.ةلال ل_عج وهسغ: ىلع هيقدصت امهياعم ابار ةمسلا
 هم ءىلا 0 دقو مدعشلا *ئثرهيلع قدصت اذاريةةالزاحاساةقدصلا ك-ه]تدشو

 ضال[ نانو تنس نيب داراف الا ها هأوعب ,ىلاعت هللا هر ف ن_صملاه:عراحأ و ماعطلا رف

 ردقنرعأ | د: ع ىهو مملابوءارلانوكسوةدحوملا مضي (ةمربلارألأ هلوةو) ضةةمريغب اولا ىننماو ||

 ةمريالريم ضل |(مكاريف)امهريغوديدكاو ساحنا له“ تدقك]ذ نم معأليقو ةراحلا نمتحش

 ةغل هنا ليقدقو حل“ هن وةلموملاع احلانوك سوحالاو يعامس ينام لا ثدنات ناالاردقلاك ثنؤمابمال

 لعاذا) نوي مكمل ةرك :ًاولحك- ااولخلاو ولغمااورهمااو رد نا املك قمدرطم

 سانلا نم اهريغوةبطاخملاةثئاعداةتعا ىأ(م هداقتعا توك عملا «ت هللا ىل_صهنظ هلاوسبدس

 ةتدصلاك مل_سوهيلعهللا ىل_ص(هللحال) لصالا ىفةقدصهنا بحس محالا ىأ( هنا ) أمد كلفن و كذف

 ا ةعدص تناك ناوي دهلا لك ارا وح ىهو هلةعورشملا هلق رطىأ (هتنسنايبداراف)تاذلاب<ي ءآاع

 ما ا لل ل ا 1 ا 2 2 ا 0 دش كك 11 1 ك1 اا حت ها ل ص تت اتت

 اهيدهم



 ىقهئرقإم اهعيفولادلا مد ثأب (هن ظمبياعق قلص وهيه .اع)نوص" فال ىأ( نورث ”ًاتسالمهناهملع عمهيلا هومدقي ممهآرذا)

 هل |وعك ودروام لع هدعو قدص اك ه سفن دهم دعتز ا الاوفذلابابن هنوكم ةكلذم وا هجهنطظىف قدصؤ ىنءملاوةد" الأ

 ةقدصأ وه هأوقب ورع [نم.ولهجام ممل ندب و) كلذمهل هجىفاوداص هدجو وأ هنظ ى ةذوأءدعو هللا كة دصد قلو ىلاعتوهناحرس :

 ءارتشاولاكةبحلا كح ىلا ةقدصلا كح نمل قنا هلءابااهثا دهارمحالا|ذهناذ يم يحن مالت اوي ونعمتلدابمميهذىأ(ةيدهانلو
 16 ل.ةوارا هئايشدحادبعناك هنا ىور( نامل ةمكحىف ولا معمترا ووأ ىءابنم

 | مهسفنأن وص تعال ىأ ( هندي !ءنورثأسيالموماهملع مهي الم>الاىأ (هىمدق. ل مهآرذا) اهمدهم

 0 0 هدلاد ضيفني (فدص:] هرغ ةماعطلا نم ئدَف ىوهءاعىلاعت هللا لص ىنلا ىلع امنومدقو

 !فزلا لل 5[ هس ع ,دعممو4قكلذد مها عج هنطظ ف قدص ى أب صنلاب (هنظمهاع) اهدردشت

 نس وز الذ مول هج اقداصد_بوو أه نظن ىةحيىأ لعاف هنا ىلع عفرلاب وأ ءذعو قدص ف كلاص»الاو

 ااماعط ىاراذا لجيرلا نافدوتسجتسا اوال دهان اوة:رصافوه هلوقبهرعأ نم هول هجام مك

 العلب لأ اوهنع شح وهماعط ع نءهدهءاع هلأ سالااومذيالدء قون نا باطوهنعلا سف لىدهأ

 ىلاعت هللا لص هيلعما رحةقدذصلان ا ىلعل اد, ثردحلا |ذهورخ آب اوج مدقنو هيم زك م هنال ج رغال ىلا

 الح ىقوةاكزلاك ضرفلاو حوطتلا ةقدص هيفءاوسوةقي عد ها غو هءمصت مول ءوهردق فرشأ توةملع

 ل الاوليد_ىلاو [ك هم ادلاةةدصلاهم اعمر ام لي ةوهثدب لهأ اذكو نادال لوقعوطتلا

 5 هيف لسوهياعملاعت هللا لصد صاخ مأمالسلاو تاولصلا مهيلععأ دنالارئاس ىلع مارس لذ لهو

 ةفينح ىلأن عل ةنوهي الايام تيداسالا نو بودي اشلاما نا رع سا فالح

 هلقناكلاملاتيبنم مموههوسأو رو اودىلاعت هّنلا هجر
 سن رت نممهري_غفال2تاطماوذب ذك - اهون ::مهوكللامو جقاشلا نعهجووهو ىواحطلا

 ريغ ليقوناراته- ىلا .|مساونوريسنبءاقنعنب(نامقلةمكح فو) ن معىلاسعت هللا ىذرهجاوزأ او

 ا ٌءارسأ ى ::قايضات ناكل .قوةمك- 2اذخاهذعوب ءالندلاوةالصلاهيلهدواذ تالا ناكو كا

 ا ا,دارملاودخ_هم لقسم لاك قهمكح تعجدقو مكح هنا حصالاو

 نضالاو وملعلان مهللاءأن أمل هنأس ا ىلعىرت ركل 2تناكونارقلاقز وك دااوهاذهنا مقلو ىنعمو

 لادلاباداوف ل-ىةوءارلابارأ كايشحاد__عناكو مهضعب د _ذءىنو نيرثكالا نعمل وو هوةيسدقلا

 مشل -يقوعن ليقول !لهأن مس رغوهو ىن فلالذ هان هناليقو فون لقوا ءاروأاطايخوأ

 2 هاربا دعب هنال ,ةودوادن زف ناك هنا لد ةوهتااخنباوأ بوبأ تأ نباهنال دقو نانام ليقو

 ىف 1اس: نامت نه طاغةنس ف لأ شاعهناءلوةلاو مالسلاوةالصا | هيلع ىسعدعب ىلي ةو زوالا

 ماك هريسغ ل يقوعص الا ىلءمموةمجعملا نوك سو 0 ؛كشمهوسأو ةفاضالا وري صتلأب

 رح -ةمنيعلانوكس عم ماارسكبو نيعلا سك و م ملاحم ةدعملا(ةرك لأ تدان دعاك "الما اذا)

 دنع غامدلا ىفةكردمةوقر 5 08 اوةرك- ةلاوريظلا اسوا د تا[ رت ناسنإلا ىفو ماعطلا

 ةرقىهلوش اتش ل نمو ةمكس 421ستك قلص ["غامدلا ن وطب ىف ةتطانلا ساوملاتدثأ انم

 صخش ةركفلاتبمشوأ اها عنالط اةيعبب ةراعم -ااهمو:لوالا ل ءفةقيقدلارومآلا اهب ةلردت رسال

 لطم .ممونلاو ارمحاص ماندار-لاوأ ىف 0 2| ىلعاذكوةملد رخدأاو ةيذكمملا ةقيرط ىلعمونلاهلثدنأو

 أ 0 ع طر , ه] كل ١ نملك ىلءلوهزلاوةلعغأ !ةءلغلك ىلعدارملاوكاردالاو سيحل |
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 لءةواطاي+ناكو قّدعلاقزرفايد ون

 هيلعدوادتخأ نب اوه

 هناا نسا ليقومالسلا

 رزآدالوأ ن مناك ل قو
 ةلرداوةئسفلا سشاعو

 دك | هنمذ_+ًاودوا 2

 ناك هنا ىلع نورثكالاو

 نورخالا تهذوالو

 ىورو ايدثناك هناىلا
 هللا ىدر مع نبا نع
 هيلعمتا ام-ممعىلاعت

 لاقمال_كاودال_صلا [

 نكلوأيد:نامقانكيمل
 فدل اريشك اديعنأك

 هناع ندهيحاف ىلاعت

 ناىفهريسخو ةمكلاب
 قا د هتقيلخ لد

 ىنرعسخ نا برا.لاقق

 د تم يل كح

 تمزءناوةيفاعلاتاقألا <
 َك.انةعاطواعو سف ىلع

 اا اا اس
 زودت وةقعشلاريغصت
 ىرق ةأكاهرم نك وهنأن م

 اذا) ةيئالا ىفامس#ب
 6 مآ 0 1

 ممتد هو و ابار واماعط

 أمهر .؟ روك ورسكو

 عمق عم ءاهحيع ناكساو
 هإةنامىلعاهرسكو ممل

 رك هلا تمانإانريغل سركم | ةلزتعا :اوهوعأ عمالا ىلا هراددغا لمق ماعطلاعضوم 2506 !انوةماك- ؟هدءملاس وماقلاى و ىلا

 نك ىدحتسال هللا ناىلاعت هلوةىفةيفوصلاتلاقدةوبارشلاوماعطلاة رم ؟يسواقلا اوم .الدروامديؤي وتناموأ تاع

 كلذكو تعبشاذات ومو تءاجاذا ىدتةضوعبلان اكلذوا 4اهأوأم :دلااومهع لع لءأم !واالهللا يرض لثم| ده ةضوعب امال هبرضأ

 متكلهأومب اقتناع داما منكروا ءئدلانماو" الما اذإامندلا ىلهأ



 0 7 ب77 7اتت7”7>7>ب>١بت> تل ا راو كلل ءقاذل ةءاقنأا

 ريدي قءاسملا هي اعرشك اذاتوعيع رزلكسلقلان اف بارع داو ماعطلاةرثكيبوأقلا اودي ءالثيدحلا ىف لمعلاو للا نأتا

 ىل,ةاكثوملا هاراعتس لهجلاوةدابعلاو عفانلا علا ن مهمبياع 3 اورىفو (تد_عقو)

 نفكهروثوتيماد5 «ه ةنزبلوهجلا نيجعنال نع ءاضعالا) تاكو

 همكم اوهيلعئرحت ىتلاناسللا سرخىأ اهو وةر اع الا ىف هلءق ىذلاكوه(ةمك- 2|تسرخو)

 تثكرتى أَ إال أ لاعقال اوةم املا تاك كام لاوةد رظذلامول علا س ابتقاو سفنلالام هيفا ىطنلا

 لطعي نايهللا:دامع فاه مع سا ١لفاهمحاص ل سك ىأ(ةدابعلان ٠«ىءاضءالاّت دوق وز اهباستك أ واهوذ

 هلمعتساو أ دوق-علاهكرتهب_ثفاذكهواهركفنعساةلاواهرثذ نهناسالاو 5 مايقلا نم هنودم

 مال_بلادمع ةهتا وهمعل اذه وك !املاهمققل (ْن ونحلاق او ) هل .قأم ىلعه سقف رماد م وهم رالذ

 نالاقوا وحتفىذاقلا بوصونيسلا مضل وهوديعسورأ هند :كوةيقن ر 90 ىضات ىنونتلا دعس نيا

 نولعفت ما نا رت لا تح عفاش ثلا ىف ب جاسلا نبا هيا عوءاهةقلا ضعبه_عزمضلا

 تاقث وح رثذىأ(ةدايعلا

 دس امعتلسك واهنم

 موذلا ند انبيرتعلام

 ك ونحسلاو و )اع عتاملا

 اهمّضو ندا حب

 فو رص موهو نونل 5
 وأ وهو عوضم ليقو

 نب 0 ادءعديعس

 تبقلملاى ةوذشا| دعس

 َىل اماهيقفا كك اوم >حاسال

 بهو نب ,مساقل |يلعأرق رد

 هيلا تهتنام سهشأو

 برغا اب اعلا ىف ةسايرلا
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 هنأ ىلع حم كك هناهريغلاقو مى معصب ونرحخو قوةعصوهو لول هقرودملا ءلاب ص: 2 وهون ودهحك

 رداع مقار قو رمل اءاصو سة نودنز زونوةرزو نوديعك مالعالا ىف هترثكل ىلوأوهو نوذلاب نولعف

 وهوبهشأو ِ ءاقلا نيا ىلعأر قو هيلعأرشب لو اكاملردأو لءلملاوه ل دقو ل_صالا قةكر #4 اريثك

 ةناسمرال د ىذلدو هريغ هل + ما لل دعو قر ةلابلعل ا هسارؤ هيلا كبت و هتودملا باع ؟عضاو

 نملواعف نونحس نارهاظلا ليقو نيدثامو نيعي رأة نسج ر نم ن ولع مهن تامونت# ءامونيسس
 الولعق ناك نافورصهوهو ا اةم>عل اكرر ةلملعلل فز لا نم عوج :موهوةخسحلا محلا ىهوةنحسلا

 نانوث همساوروهشملادهازلا دباعلاوهو نون حسد نوذل اوذانهىفار هلا هد 'ىفعتوىفاملعلالاتو
 كامالرد

 رصع ىف ام همالوخ ” الان ءىورر امهدحأنوكنان كه ار ىرصللع هاربا ني ضيقا اونأ ل بقو ا

 هنأ دنوكي نمىأ ىددجتلارارمتسالاديغي ب راضملا( ع و ١ىح لكان ن 1 معلاعض الإ دحاو كلامسهذمْو ةنودملا

 ميةنطغلا بهذ ةنطب | ناف هدأ: دب قولت دالو 00 لصحالتالاطباديا, 5 ريصلا وهمونرُع 2 «عمشلاةرثك لص مام د ل_صحو

 4 ىذلا(ثي دحلا يمص ىفو) ربخ لك و علا هنوفيق هلصخ لامسسك ا رمحالصا,ل فتش هنألو مل كلامنا أن هر

 هيلع لغ حيمعأ|نالىراخبلا بانك ثيدحلا عصر ف:صم ادررب نأزوحت وهريغو ىراختلاهأور

 امتع تازاوربىور نو دععلا ف ثيدهل اذهل 2 "ملك الفانأامأ لو هب .اعدللا ىلص هلوق) ١

 غلبأ اذهىفامر ل -١!لاو ىكتمانأو لك الا ممو ”مكتم لك الى ناب موىلاعت هللا هجر ف نص ا هرك ذام] <

 لعاف مسا 1 تم نزاههح ووةغالب الهغااممر 2ك هاذا أهم عل يةقىنلا علب ,!لوالاوتاسالا

 هدانسارار 5 ةاءاكم الاتامث اىفغابأ وهف انأ ىلا هعمهدانسا مهيلاع 4 : الادخ_باقرتمسم ريمص هيو 5

 علب ؛ًأقئلا قوهندانالا هيفر راك « هناا -ةم لك ال الخل < هلعاف عم م ىكشم نك :مناو

 رهاظلاو هتماقت هسا مدععم هلل صال مالك اذهلوقأ# ىبتن اديةلاوديقلا ىنل علب 57 ١ااناىدنعو|[ت

 ىذلا» هكا دعاس“ الا تابثاوءاك_ئال لاح فك الا فن تايئالاو ىلا, ىنامركلادارعن ا

 نيعبرأ ةنس قوت
 ىناسملتلا لاقو نيَمئامو
 نونلاوذ قارقلادنعو

 ىرمصملا ضيفل اويأوهو

 س+ةنس تام دراعلا

 ن5كميفنشلا امونيعب ر و

 ا 3 رافت 0 1

 8 فل د

 نوبذعمهنا ىضتت هه :هنافموخت م انيبدعي تانك ون كلذ ضنا «الهينأ ةلاوامهيفن ىضتقيف 41 7

 لاو( عميل ل تح لك اد
 1 قنا شسوي نقال صوناىدهأ + :ارعا ن اوهون مجيد تسب هحام نياةح رخأام 0 هماكو ى انما

 ادينعارامدى واع ادءع ىاعج هللا الاَعْفَد_!14 هذ هامىلا الا هللاقف أهي ر
 دوعقلانملاعم: د دعو لك الالات يرش دست هلك الل نكملاوه م الاو) لم ارتد 0 9 7 لك ىفو) هنايث لسغب تين

 هانعمو ءاطولا ىلع( نكم:لاوهإا:هههنمدار ماىأ( هاك ل | وأم هم لك 1الفانأامأ) ىرا و .اعىلاعتهللا

 نيثثامو نيعب رأو س+ ةنس ىف وثلا() دوءقلاوههنمدارااددعةثلاود وهلا ىفداممعالا لاك ىأ( هاسولل+اىفددعقتلا ولك الل)



1 / 
 م

 : رئلا ىنععن 7 عب هرتلا او ءوحو شارف 0 0 وقام ىلع سانا هيفدمتدن ىتلات
 نيقاسلا هئاضعأن مةعب رأ طبلريخالا نمذوخام سولحلا نم ع ونوايعاب رئدلا لعجو عسب راف
 نملعف:نكمتلاو هبمشو ع.ب رتلل ناسا ن 1 نم هلوةو ةمولعمةٌءيهىلعامعمامضنا عمنيك رولاو

 ريف قما ةتراام ىلإ ةراشا اذه حاحهعلا ىفاكع اكنالا ىنععدامتءالاو ناك ما قدتشت ىأناك- ا

 6 ل .دامتما عديدل اسد[ لا لي اهنأىلا مهضعي به دقه .ةاوقلت_خا ةغللا لهأن اف ءاكنالا

 ىلع دامتعالا هنأ ىلا ىلاعت هللا هجر ف:_كملاهعمتو ىناطألا سهذو روههملاوهوةداسولاو ةدفاك

 لك الا لاح ىف ىنعملا|ذمبءاك:الا نوك هج ويلا راشأ مث هية حت ىقايسوانههندب أرك ىل_هربغ نم :كئام
 هيفبغرب و لك الا بلطن ىأ( لك الا عدت_سة-ةيفا هذ_هىلعسلا اولا ف دو#رغناكم

 نمدملطل هن "اك تلاد عألا دس وو ا لع رهط را ةنعزتلاب يأ( ةقفرل ل هلواذن ىذ ةكقو

 هيو ضال هيلعىلاع”هللا ىلصيل اوزهنن اومحب اغا هن هنوهشوودو هياع هلامقاله سفن

 ىذلاَر ةودسملا(ايعقمز تل نسوا وكول كوكو امئا)ةعرساب روردارادةمدنم وا دو

 راصقلا لوصفلاؤتاقاكر فس ىلءىأ زانوأ ىلع نة هنمو ماي ةالالحع: بم ,انةمطمنوكال

 زافوأهثدعبهينهتلحارتسا  زافوأ ىلءايندلا قناكن م
 هيثيلأ قصلت ناامفدخا نعت امم فورعملاو ريسسافت هلثد ودمت فلأوةلمهمنيع وفاةيءاعقالا و

 عصر لع و منول ءامع روز ضيا هدم و 2 3و ه-+ ةأساسصتب هو ضرالاب

 ماض لآ هيمععىلءاعضإ اوديمل3ةبصنب نأ ى :اثلا 7 ساسنعقا

 دوجسلا نمهسأر عفراذاةالصلا ىف فاسد !اهءمحةسا|ذهو ضرالا ىلءهيئبكراعضاو هيد نوهيقاس

 قفالخالي هوركفلوالاامأوةيقنملاههكوةلدام ءلاهياعن | ةيعفاد !!لاقو ثيد ادروهيولوالا

 زاقمحالاوهوهيقاسامصان ضرالابه دعم قاصلاب رسغف لك الل ملسوهيلع هللا ىلصءءامقامأوةالصلا

 م_بوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا سوم نا ىلاءتتلا هجر فخصللالوقناى ناحل الاقو زاقيتسالاو

 ما ذكهةملك اهنا ثيدس< ا ىدرو ىذلاو هلاوحأ لك ىف هلةداعن اكهنا هرهاظ ايعمتما زو مدلك ال
 هجوفتضلا لقام نالوا د ًارد_:ءهللا ىضر سن لاق

 اصالة رعد_دعىلاهت هللا ىذر سن هن اورو كت !اةماعفهبحرصملاوهىلاعتهلا

 ىذلاهف رتلاومكم || نم هنالدلك ىف ءاكتالا نم إو ه ماع ىلاعت هلا ىل_ص ع :ةمااعاوةرملاكإةريغف
 امك ملك الاناك لهو عد رئاذا لك الاور اك عوتت د ولاماذارض: هنالو هل لهما ن ع هعمط هزم

 هللا ىل _صدصئاص_خنمكلذناو هيلعامارحوأةمالا ءاسك ملسو هي ءاعىل اعب هللا ىل_صهة>ىتاهوركم

 قنالاد: مس ع

 ئأ( هبم- شو عب رتلاك)

 نعل نم)ةثيهىألع [|هل

 8 4 ارسسكب (تاس ا

 قا ةثيهلل بلحج عج <

 ىلع سلا اهيذد مدع

 ةئطوالا نمىأ(هتحتام

 هءذ-هىلعس لاح او)

 (لكالا ىدتد ةئيفا

 رثك.:سو)ريثكلاىأ
 سفن ةوه-ثيىأ(هنم

 ىلص ىنلاو عبط هرشو
 اماإبوهيلعملاعتهلا

 لك الله سولج) ناك
 ىأ (زوتسملا سولاج
 وهوزفوم للا سواجك
 زقو--سأ نم لعام

 اهيقصتتا هند-عقق

 عضووأ ندمطمري-غ ع

 وأ هيئيلأ عفر و--يئمكر
 مو هيلجرىلعلقتسا
 يع دقو اءاق ومسلا

 سومأقلا ىفا ذك بوث وال

 لا (ايعقم) هلو

 هوجولا ص ءب ةدكوتم
 ىلع س اح نأءاعقالاذا

 زافتحالاوهوهسيئبكر
 ىأليقو زاقيتسالاو
 صرالاب هدعتم |ةصام

 07 ةأس امصان

 هيدي ضرالا ىلععضن و

 رازبلا» اوراكىأ(لوقي 5 اعادهريغسو هيلعىلام:هنلا ىلصدراي .هخاو لوالا حصالاو هيعقاشل| ضعب ىناثلا ىلا بهذ سو هي هملع

 نماذهوتافصلا فرشأى هيلة :دومعلا رام ةخالكاإمال هلل( دمءانأاسءالوقد د هنمرح ىلع ل ديال

 ملسو هيل عىلاسعت هللا ىل_صهّنلالو_سرلاةلاةهنعىلاسعت هللا ى ةررعنبانعىراخبلاهاو رثيدح

 هلوسرومللا دمع اولوةةديعانأاامال-ل اوهالصل اهيلعم رم نب ىسدع ىراصنل|ترطأ 5 ىبنورطنال

 هلوةيىلاعتهلباهجر ىريصو الا راشأ اذه ىلاو حدملاىفةغلامملاءارطالاو

 مدحاو هيةالضفتدشاعىحاو »ب مهين قىراصنلاهتعداام عد

 فيعضدنس رعىنأن ع
 هدئاوؤىف ىفاشلا ركبوبأو
 هيلعهناءاربلا ثددح نم

 لوقي ناك ماللاوةالصلا
 اعضاوت ىأ(ديعانأاها)

 هلا اداثراو هم



 (ديعلا لك أباك لك 1)
 كارلا لكأت اى ال
 دعس ناداز و نيفرتملاو

 ن-سحدنس ىلع وأو
 هللا ىذ ر 2 نع

 اعو_فرم اهمعىلاعت

 ساحب م ساجأو )
 ىعايدلادازو (دسبعلا
 ىدعنباو ةببش ىلأ باو

 ددعل ايرشاك برشأو

 ىفثيدحلاىنعمساو)
 قش ىلءلدملاءاكالا
 وهل (نيققغاد-تع

 هللماشلا معالا ىن ملا
 م-هفام فال_ةهريغاو

 ءانكيتالا نام ةنطاعلا
 دحأ ىلا ليما قرصحنم
 ىلادان_سالاوأ هيقش

 نيب عمجت اذ وهءاروام
 ا معلا هلاقأم

 نان-هلامالاىف هركذ
 اذ_هىففلاخ ىلاطألا
 ساناارثكأل ب وأتلا
 ءاكتالا اول جاما مهناو
 د>أ ىلع ليملاهنا ىلع
 هياعءركنأاذلو نيبناحلا

 دارملالاوو ىز وحلا نبا
 هللاوهمنج ىلع ل ئالا هن

 مع ءأىلاعت را

 الا
 ا

 اعضاوتهريغو لكالا لاح ىف (دمعلا سادناك سابو دمعلا لكأب كلك 1 ) هيفنب حدملا ديك 00000 لا لاك لذ ودنفلا يابا 215 هت حالا ذثك تكا ذهوأ ”ةائاذهو

 ةهاحولا ىوذ عقرتسي ثيعتالوهريغلاداشراو هللا دابعل اه .ظعوام ركن 4د 8 احدت ع4 .احردعالف هلل

 م-وعموهو مهيلع سيقرهللا نال مس عىلاعت هللا ىذروؤاعلخ ىدا ءقاهب ومهريغو لولملاز مركتلاو ا

 امأو لصصؤ هلوق ىف هل فنصللا رذدنعش دج ا ]ده ىلءاض املاك- ١١ قأم .سوهعموشأعا مهداف
 لزب و اًةحصمهيقدحو لخداماقهيف مانبالم دل يهوءارالا ضعب حياشملا صعب فيض دقو وهعضاوت
 مانأوأس لجأ يك هل لات س اهتالا ءالاقفامع |ةءآر لزم ا برهان أاماق حامسصلا| ىلا هيمدق ىلامناق
 نمه وينال وأناطا_راص تحن مز ضيوف همظعهقلاوظعنهلاةفدتا مالكه يف لف
 ممل حاز( نعت دنعو ش لعلب 1 اةياسر وكذملا(٠ ءاكب :الاؤ ثددحلا ىعمسنلو)ءاشن
 ريسشك هدؤت لثمو "اك: لحر عمجما فاق ىاغاصلا نا لءاومهنيلو دا هو رار هل تددخاو

 "”مةمنفتدتعاو ىلاعتهنالأق تاو قودي اعااكت:ءاملاضن أكل اوذ اكو هلص ا وءاكسنالا
 تدصن :انالخت'اكوأو ى- ا ةميهىلعماقلأ كَ 6ك |١ ىد>هنعطو سام ى_عمىفوهشفخالالاق

 لصأوءاكولان نمىواو وهثهريغ هلاقاذكو ىدمنات اكون ىأ4- .اعّت'اكوأ ءادسسعكارداون ىو 1
 ئك-:ماهريسغوأ ضرالا ىلع سول لا ةلاحد معلا هيد وىوقس ,ىتىلعدم:ءملاودقلا اذ م

 هدا ارملاو ع. يخص نب ريسغتلا لاك -_ةاضدأ ْىك ةءةداسولاوأ ضرالاىلادنتلاهب .ةددحأ لعلت املاو'
 قر ا ورنا نس ريكتملاةداعمناىلا نجل -هملابهرسكن نموامهنم لكل حلاص ثيدحلاىف
 ىللعم-هرغ هكأو ا ل ا رسل هر 0 را ىراطتسقلا معنسالا
 دلمتعم ع , رمماو محل ادام“ ءالا ىهاما هةةيقحنا لص الاف عامت الاب وح[ ىكاو ىباطتلاالا هفالخ
 هاعداام فال ىرقحدل افةغللابةقرعم هأ ن نا نيريسفتلا للك ىف أط خالف ه«.ةشدحأىءدمتعم لئاملاو
 هنآل دعا ةلاح ذه إو هيل ىلع هللا ىل-ص ىلا لعجامناو قيقحتلاز | مىلاعت هللا هجر فئصملا
 ايندالاوولذغ تساىفا ىتعملا والدعم سما ةومسمن اوكمق ندمطلا و رقم الدخهملا اوةمدخ ار هلاغتشال
 ارادقةمةع رسب أمم لواأت :أاعاواريلات تلا الث هرمأ وأ أغيلبت و هللا ةدامعل وهاكاى :راظنذاوهفرت ريو

 كلدي مهمهنا ىأ ف وذلاب ءاردب ىرخأ تكد «ةوددي بمد لكولادبلاكعو 4 عقدل ارعسلا
 هيلع ىلاعت هللا ىلصهمون)ا مويفههفرت مدعو ه.رشوةلكأةلقك ىأ(كلذكو) م املاكيرشلاو لكالابال
 هيلع تلدو سو هياعىلاعت هللا ىل-صءمون :هلقىأ(كلدب تدهش) همشلاهحوأ نأ .(الي ءلق ناك ل --و
 اهرك ذ نءابترهش تنغأ ىتل ا ثيدحلا سك ىفةدخ لا ةحيحصلا ثد داحالا ىأ(ةحيمجلا ران *الا)
 ناننذوامدر ودقذانايحأ اذه فلاخاميرو ل سوهيلعىلاهنهللا لص هنالاحر هك !ناك اذهو رعاك
 ىرتنا ءاشن انك املاو «-:ءىلا هللا ئذر سن نءقاسنلا ثيدحكاهاواسوأ همظَ#ي : ىلءدازهموت
 ىأ(كلذ عمو) هانبأرالا ائانهارنناءاشنالو هان .ارالا ايل صم ليللاب لسو هيلع اعت هللا ىلص هللا لوسر
 0 ىقمانيالون امان“ ىيعنا ٍلسوهيلعىلاعت هللا ىلصلاقدقفإ ابلاعهمون ةلقعم

 هلعىلاعت هللا ىلص هبلة غية لا سحالصأ هلم كر امة ءوهلب كم وهك س دل دل سود ع

 امد ملسوهيلعىلاعتهللا ىلصهأيو ةرتناكاذل |وهتظق» قد ريغهك ردبالام 5 اردرامئاد اظةيثسم إو
 م-مويع مانت مال_بلاوةالصلام_ميلعءايدنالار ة[ش الدكت و هموت :ىفتوكلملاملاعب هلاصتال جولا نم

 ىلاعت هللا ىلص هناف هلاح ملاغرا+ مخ ا.معاباضت :أاذهو هممالة مسلية ٍةاّضاةيصوصخمدهف مهب واق ماننالو

 ناباضي[هنهسيجأدقو نستلا مكردأو حسبصلا ةالص مهتناف ىتحةرعدباصأو وه مان إسوهي لع

 اذلو ملالا ةثدعحلا نمه.ىلعتنام ٌّك وراق وهعانلانيعلاهك ردنام ل اردمالن اظن ناكنا اوبلقلا |
 مو

 بهذ



 هباداءعوه_ع اطىةسفنلا هناقوأ فرضيلىأ(اليلت ناك سو هداع ىلا هث هلا ىلصهمون )اللة هلك ثوك لثمو ىأ (كلذكو)
 عمىأ(كلذ عمو) ا 0 دارنا نع عئو اهترهشتنغأ ىلا ة<رصلارابخالاو ىأ(ةحيمملا راج لاك ذر دهش)ةسنالا

 هللاىبص هلال وسر( لاق

 نازل _وهيلعيلاعت

 هاقىلاعت هللا لغشهناب و:ءوضو ص ة:دإل ملسوهياعىلاعت هللا لص همو“ ناىلاءاهقغلا ضءبسهذ
 كلذ ىلع مالاك-!ارعدقو 2 ءالعسب رشنلل تقلا حورخ ءلردت ف هنيع مون عم توكل «ةدهاشع في يشل
 (ىلق مانءالو نامانتىنيع ةناعت#سا ىأ(مونلا ةلقىلعارا هظتسا نيالا هاج ىلع إ- هو هيلع ىلاءنهّللا لص( هموت ناكو) 5
 تناج قبلة! نوك ةمكحلا ىذتةمناكاسءأو هموت نمد: ظةيهعرسر ماب وهمون فخيتح رتسرلو : )| ,.  || بلتلا قلعت هني يىلع ماناذاؤهباقة-ارلهموندي زيف بل ةلارقتسإهرأس ىلعع رملا ماناذاق راسيلا بناج اذا حولا عما ةظقن هلك ىلا لئامسل لانا تأ, امهتمكحو نممالا 4ة-ثىلع مان ماناذا هنا هتداعن « سوه ل عىل اعت هللا ىلص همونقناخمشلاءاوراك ناكو هرظبهكامتساون دبل ةوقنالةناعتسالاو دب وقتلا عر ظلا نملاعفتساراهظتسالا نآف
 ه-تئاعراهظتسالا جات ريغهمونل ةبلاغهبلقةظقب و هحوردوق عم مس ,وه.اعىلاعتهللا ىلدهنأ لل قام اذك و دوج لا ءاضع ىلع ءاكت الو ه1 ءءاكتالافةدارعلا ىلع زيعتةحار مونلا قناف هل هجوال هيلع مان ىذلا بناحلا ىلع هئاك.:ال ناهتما لاح هنن «ل قامو ىنعمواظفل نميلانمهيفاملهرومأىزمارتلا نم سو ه.اعىلاعتهللا لص هء<ناك املهتقفا ولواباانيميلاةهجؤىذلادبكل |لداعيلر الا
 قلما عييجيف ىيبطرأمونلاوةوقلاديدثناكىوةتاذا ىوتلاناف عد رشثلاون هيتللوهاسما وأ
 ىأ(ه«ال) ار دان رعب اهزارتحا ىوقلافةبلاغلاةلاحا ىهتناك هلق :ة,ناتفرعد قوسلاغ
 هالعاوبلقلا سناح لعق مهيلاىومتسانلا نمةدثفأ لعجاو ةوعدبهيلاهبلقهج وتلا نع تثدبلا ف ئاطلا لعجامناو ليةهانهرسكي و مضلارءو:ههلعفو سبأ سلا ىلع مونلافةقثمريغ نم ءلاتأامع ىهلاوذلاو لهشأ ىأء ىلا نمرخ”الاز ومهم ليضغت لءقأ (انهأرسإلا بناحلا ىلع) مونلا
 مداقلانا<يفةمكلا مالسا | دمع نبأ لاقو هد 0 نبي راسلا لع ةج لا لت ببلا نااكتاد_سملاسئاكو ةجرلا لحم ننميلاوتائددلا تتاكوةسوسولا لمراسل نالىل و هلايذأحم
 ىفلصالاو ءاذك ةيندب ئدتبا اذهوهه> و لق نمريبكلا قوت نا بدالاو ههجو تم: لك باينال بايلاوهوه-هجونللا نك يقالب ىذلاو هثيمع كراس و كلوا هنيهيفاصخش تلباقا 3 ثببلا ْن-«وهو كراس ىلهتدبلا نكر قبيف ةبنش ىبب ا, ةيحان نمهادك ةياث نمتدبلا لبتتس
 مونلاىف فا ارغتسالاىأ نوكموءايلا حقب (هرمغب لو )هم ون نمظقيتلا ىأ(ةقافالا عرساف) نئمطرورقتسن 1ىأ(ىاق وبلقلا (ميظلاقعسالا كلذ | لتنال <ناج( لعمان مااذاو) هتلاطجنا ءزلوطوممونلوطعأ (لوطلاو)ل 3ك بس نعد فان رك ذاموتستا | اذاباوج و دوهيققرغتس ىتحمونلا ةياغو هموذ ىف هندي لقت ىأ (هيقلاةدئسالا ) عبطلا بسك أنهأهيلعمونلاناك | 3 م ودها كلذ ىدتقب ىأ(كلذعدتسف مسالا تناحلا ىلا اهليل) رسدالا هبناح ىلع ههون ني> ىأ(ذ_ةنيح)ناسنالا لخادىفةدوج وملاىأ(ةنطابلاءاضعالا نم)امهالكو طاش وهيقاعتىذلا هقالعمودهلاو ىأ ( هيقاءترامو) لصالا ىف :زمهام ومالوءونملان مسي رقو هواش [لهستو مغدتو اواو هتزمهلدتو رخ ”الاز ومهموهو نوكسلاولعلاةْئرب ودم او هنوكسل ةتحارتساوهدحا رلىاأنهأ هنوكل ليلعت(بلقلاودمل) هلوقو قوز نياهلاواك ن_س> عمو هود قياسريغورح الاف :راقنا ارح از كرم نم ىلا طئاحلا ثدملا نمو سدالا لرتهني عىل ءلعج ورجح اأ دب ولو نيلض اف نع عمجيف ا عمن ميل اوه-دولابأ دثبادق ناك ةهراس ىلهشدبلا لعجو رج ءأدتياواق نمل اهب رقلا

 ريسلاو فاق عشب( افو باغلا قال نيالا لف اننا ماراذاور تدار و 10 كلا وردا ) 595 هس 2 (

 : د مسجلا لدتعيف هديل عةرارحلارف او ةةلرسدالا ىلا لفسالاهةرطالئام للا عضول مونل الاعف ى(فارغتسالا) هبلغي وأ هلر وأ هبعوتسل ىأ ملا مضب (هرمغيلو) ةظقيلا تاهسو مونلا نمىأ (ةقافالا) كلذ ىأ (عرساف) نأ هلع اور
 ثددسحلاىف تن امىانيالرسالا نود نمالا سناحلا ىلع همون ةمكح ناي ىف ل_لعتلا اذه مهيفدبكلا عضولن بالا ىلاةلئاماهلك

 انورذامانملا هيلا جوأ

 ةالسصلا مهيلع ءايدنالا
 لياد: ىوماللاو
 نءةباكح كاع هأوق

 ىفا مال_!| هياء مهاربا
 كحذأىفا مانملاقىرأ

 هيناح ىلع همو:ناكو)
 ىأ (اراهظةسا نوالا
 ةلقىلع) كلذ هناعتسا
 تناحلا ىلعهنالموستلا

 نون حتمب (أنهأ رمل

 ىو ذاع رهف

 نكس ىأ ده | ى 930

 (تاقلاءودل) قذوأو

 هنوكسىأ ل هس وزمماب
 قاعتياموإ) هنانممطاو

 ىاعتيامعود4وىأ (هل
 ةنطابلاءاضعالا نمالهب
 انيذانيحىأ(ذئنيح
 ىلااهليك) رسألا ىلع
 (ىدتسفرسالا بئاحلا
 ىأ فودحم طرمشءازح



 ىلاعثو هناحبسهلاءانثاو ىنعمواظ مل ن ميلا نمن مايل ىفاطو هلك ءرمأىف نمايثلا سناك عه. لسو هيل ىلا عملا ىلص هنأ عيمعلا

 ءاطعاو نميلا لد ىلع

 كلذو أوم ماعابمومك
 (ىناثا ابرضلاو لصف) 5

 ةرورمضو_ءدتامم ىأ
 قفتيام( وهفهيلاةايلا
 رخفلاو هنرثكي حدمتالا

 راخشتالا ىأ (هر وو

 ه:هزاحأ م هتدان رب

 زافو ىفوالا 41 ىئنطصملا

 0 2 0 .٠
 ١ 2 رى د

عنء«هيلعهثال.ةساةدشوهترطغت هأدرعو |
تريعت_سائةراعت_ساوهفقءالعاذاءاسملا هر

 | ةدشالهروغا |

 ناللاىلا لق_ىالاهفرطلئام_لقلا نالكلذو قرغلا نمهنالةفيطا ةمسان مقا رختسالا نيبو هثدمق

 و هيفدبكلانوكلنميالا ىفاهلكةرارحلا ناف مسا لدتعيفهيلعهةمترارحلا
 اوهوهيلاةايملاةرورضوعدتام(ىفاثلابرضلاو هر

 هدضهنالل ب قامهبقعو عساتل الصف

 م-فوقنمامأق فني ( هترثكيحدمتا| قفتيام) وهوءاي_كالازيمتتاهدضيو هتلقب حامي هلبق اميكذا

 ل_صالاؤةملكلا عامة +اوهو قافتالا نمو همحاص]د_عق ريغنمعقو ىأاقاغتا عقو واذك قفا

 دصقيملو ءدص#,همحاصناللوالادارملاو هنوقوحدالاةرثك ىأ هنرثكد حدمتلا ىلعسانلا قفتام

 هدوجووه:لق نود هترثكب راخةفالاىأ(هر وفورخفلاو) كلذدصةيدقناكنا وهيل هإسانلا حدم

 قوالا ظل ارهنمذخأ لسوهيلعمل اعتهّلا ىلكهلالوس رناك -ةوه.د_ةعبالا تريثك ئدوج وم هناذ

 (هاحلاو)لوالادا رملاورمإك دق_علا ىلع وهيلعؤاطب هنافع الاى (حاك:لاك)رفوالا
 ردقلارتءوهو

 ل_صأوةهحاوملا اوةهاحولا نموهوكلذرامم_ثالاوةملكلا ذوو ةءاهملاو سانلادنع
 بلق:هجو

 (اعرش) ٌزرييمالاوةريصملا باح أ وءاماعلا قنا هنأ وهدم قىأ (هيف قفتذ حاكنلاامأ) ماك لعاو

 وأرييمعلا ىلعهد_هنامواعربشبصنو وخاله هوفراعتو سانا اهداّمءااميق(ةداعو) ناب ىق مساك

 ةقللاى (لك-ا لياد) حاكنلا ىأ( هناف) لاش ولا رشنااو الا ىل+كلذمي مةيردصملا

 ركذعجامارووهثااوةثونالاو ب وعصلاكردصماهئارهاتقلا(ةيروكذلاةكو) هلا دتعاو هنو مسخ او

 ىنع؟ةيروكذلاةهودلوأل والان االااضرأهتداراعصإ و ىشءالا المخ
 | فعضلا نماهتمالواهتوق

 ةقي رطىأ(ةريسدنحدامتلا و)رك:ةالمخب (ةفو رعم) سانلل( ةداعهترثكب رخاقتلا لزم لو) ةق "الاو

 ىقوهىأ(ةر وثامةنسفع رشلا ىفامأو)ررقو ىضقاذارعالا ذم نم:ررقمةذفانوأ عد ىأ (ةيضام)

 لاق هر وه-ثهةقيرط هنآ دارملاىأ ةحردعلا ثيداحالاو فلل را“ 10و24 لو كم رمأعرشلا

 ثديدحوهواممعىلاعت هللا ىذر سايعنبالإةدقوز هارد: ناك ىتلاهتقبرط ىنلاةنسسغارلا

 رععاذلو مو هيا عىلاعت هللا ىلصا مي دنلةراحالا ةمأل ضف ىأ (ةمالا هذه لضفأ) ىراخملا ا وره

 لضفالا,دارملان أى عب (ل_بوهيلعيملاعت هلا ىلدءيلا اريشمءاسناهرثكأ) ةراكالا 1
 وهه ]لك

 هيل ءىلاعت هللا ىبصدصئاص_+ نموهوةعب رالا قوفام عجل عسيبأ هنال لسوهيلعلاعتهّللاىلصىبنلا

 لباقم ىلع قاطتامن اوةراشالاب هنع هرم .عاذإو ةياضفالاه ذب هذمعت ىلعةب رثكالا تادقهتمأن ود[ و

 ىدابب هيفةدئافالهنا عم مهنملضفأ هنا لاقي نأ نمىلعأو لجأ هتمأنملذفأ ناكن اوودو < رصلا

 هلاقمالكلا اذهواديةمناكاذلو هنمراء كالا وحاكنل | ىلع صا دصق هنعمل ءتهّيبا ىذردهناالا ىأرلا

 ناك نمةمالاهذهريخ نا جوزت هالاقفاللاةفة>وز كلا هلئ سال هنعىلاعتدا ىذر امج نس ليعسأ

 ىلع ةمالا قالخاد سو هيل ءىلا_عت هلا لص ىنا | لعج نمديالو ىراخبلا يك ىفاكءاس:اهرثكأ

 ىلع هبوخان-.>ح[فسورزاحن او هض»د وهال فاضرامنا ل_صالا قل يضعتلا لضفأنالّقانام

 هللا ىل-ص لع.بًامرامةعاب ةرثكلاهذهومركذ نع ىغت هترهشهيفليصغت ل عةادتلا ضعيماضتراام

 دقعلاو لودلادردعالز والّةدعمدنعدحاو تقوف م نأءاش نىجوزتلادعب لسو هما ءىلاعت

 مدع ىدحاريسلا لهأ عاجاب نهب م_بوهيلعىلاعت هللا لص ورث اللا ناكواذض» أ هرمغل تبا هنأ

 ىكسصالا بصتلاب
 ىأ(هاحلاوحاك_:لاك)

 حاكستلا مأ) دومه
 هيلع عمد ىأ (هيفىغتخ

 ةدهد نمىأ(اع 93

 ةفاك ءايدنالا عئارش

 ءالق_ءللىأ (ةداعو

 ىأ(هناق) ةماعءاك لاو
 ل ياد) كلذ عمحاكنلا

 ة-ها2ىف ىأ(لكد ١

 ةلقعماصوص+خلاحرلا

 ةيروك ذااةدح و) لكالا

 اكريسفتااكر حلاو عفرلاب
 رخافتلا لرنلو) هلق
 (ةفور_عمهداعهترثكب

 ا

 هريسدب حدامتلاو) ةرباكم

 ىأءايلادب دّنب (ةيداع

 ةنداحال4_علقة-قيرط
 ىأ (عرشلافامأو)

 هترثكي رخاقتلا امأو

 3 5 مكأ(: ر ود امةمسق

 لاودقو) ةريثك ةلوقنم

 هاور ا" (سايعنبا
 1 1 11 ا ال1 اوف لااا سل سا 1 تاو يانا هذه لضفأ) ىراخبلا

 0008 0 هيعلاعن تا لسدبلا اريثم)ن نعت عيبا ثيحماسناهرترا) .اناهدارفا لك اهمال
 هدعب تايقابل امها دهامو سند زوهعدخ نامت هلق ىتوثو مسمع ىدحا مال اوةالصأ اهيلعج ورتدقو ) عدو

علا رئاسن معد رأو شن رقنهةتسةأرها
ةال_صلاهيلعنور اهلسن نمل ئارساىنب نمددحاوو نر

 

دقعوأ اهقراذ نمنييةفلتخا ىتلاامأو ناب د رمكلذاى ايسو ىحت نب ةيفص ىهو مالسلاو
 اهلع



+65١ 
 رت ص سا سو ا او سك ا 0:70 ه1 جا تس ١ك 001 ا تا سس ه7

 كة تت ذآ تت تت تت تت تت تت

 نمناموضءبهرك ذى ءذلاو نه: ةارقسس ونورت :ىفاتساودقعلا اهياع عقب لوا لل و

 هله-_شدامةمالاددارما نوك تن 01 وئرارسااريصغم ا مار ءناخم . مناف عمم دقن نم ىوش

 مسكو دلولاكدئاوُعلا نمهيف ال اك ملا ولية اك هيفدعبالوهّتمأو :. فا لا ىلص
 مك قل ىلاعت هاوقك هتلارم انتم سخن كة ردارا اكل ءلذشام كرتو لزألا رعيديوةوهشلا

 0 هيثنالو ةبارقلالاصن اوةدوملاوةفللال ست كلذ ىو اهيلا اونكسئلاحاو زأ ك-سفذأن م
 هاك أةل_ةعم عامل ىلع هنتر دتووقل هتزدعمراهظان م4-- ؛الوءاسنلاالا اهيا ع عل طبالىتلا ماكحالا

 ىم<الا_ملالذريغملا غم 1 0 ,ةنالد تا هقالداةءماوهمعتو

 ميارسا اععءا هدنالا ق الأن نموهوأت نامح اخ لضع اهل :ل.ود اعلاوك سنلا نمدعدقو

 در زار نام اد وطظ باكتراود اعردةءالمسسكاهحرنأالا ءوركمهيلعرداقللهكرتو

 ةالصلااههع اعدوادو ناميلس جرخما ةمالاهذبب ديقاعاو ودلوالو هل ةحوزالى «ذلاذا 42 ىءقلا ريخ

 سوه ءىل 0 ءان هك :وءاست :لسو هيلع ىلا عت هللأ ىل هدغمر هك ااناكا م اقم السلاو

 نود ا كيما ءمىاقاودكا : تنل ضيق ىفعةوو(ةمايقلاموهممالا مكى هانأ أىلاف اولسا 02

 دارت ناب اهرهاظ ىلعدل_ءاغملاو ظْللا ادهيدرواك جوزتلاىن 0 ا ل عكانةلاواول_بانت 5

 صعد نم مه-عب نيمل بماةرهاصمن ءهراءمعوشو هدب م دحأ ع كيل

 اذهو حاك-ذلاةرثك و هومانعم مزال ل ءافتلايدارلاوأ ىرا رذلاودالوالامهولسنلاةر 2 تالاو
 ىقني ثان لك ىف س ايةلاىلءتفذحو عراطاا لو ىفنيثةباولس ا: هن ول_صأوهدعباعوم اةلابسسنأ

 نفر مهرايتخاب سدا لمان! !نالىوأ لوالاو ف طاعل ريدة وأهل, ا ًاوهوأ هلوأ

 نايدلولا نم ةس" ل قعلار غاو> كن: ناب هيلعاو صرحأو لَث 5 || اوءلطابهل» واتىلاجا اًمدفهللا

 ريغ نهرثأد ”احءلاد حاكت نع ىئ مم هيفع :ارعامشا اممكلذ رهاللانوك وأا م ا عل

 لص قو هلا دن تو واو حلا تع يل ا

 هند لامتلا لس كدا كيسا ورنا لاك ملم 2

 عمءاحاس مال_بلاوةالصلا مويلعةكئالملا وة سأ | مطحي .ةلدسلالثوتفابقلا وقال

 اهثأقم هك ا نلارثك أسوي اءىلاعت 00 دنالاو معالا عمءاحامرثك ادع

 هرم سقت ىف هد ودم نباهجرخأث يدا ا و .ةفدتلا نيدل يدب ما هدنجو عاب ةرثك و

 0 ترد نم طسوالاق ىف !اريطلاهاو رهناذ م: ءمو اظءاه* عنان مورد سحدزإالا فوعض 2 سد

 1 أاو>وزثه :ءهللا ىذرر سد نيل ةءم هيهات 4 ناار ه2 كافكا ىدر فاح

 هأو راك(ل لكتلان ء)ل_بوهياعملا عت هلل ىلص ( ىس 5 هل ةهأي 0 : ام ىلاةدودولادولرلا

 هللا ىل_صملا 0 ةلاقع مث د ءىلاعت هللا ىذ رص اقوىلأ نب دعس ن ءناخمشأا

 هنذاتساَناكىذلا ى-مااوهازهقانيصت ءالازلا ىذأواو لت !!نوعظمنينامُم ا !سوهءاعىلاعت

 ىنلاةدايعاوأرال ههج وهّنلا مرك ىلعم بيفةباهعلا نمت ةءاجناىور وهتشما و هرقل 0

 2 و ةدايعلاوموصلا مزاناولاو رخاتاموهنذ نم مدقتام هارفغدةو سو هد اذان
 ىق-كثااءاصتخالاو كلذ ع امل_موهت ادا :ةداسبعلل عطقن :ةونهقلطنوانءاست

 ةياك-لا حاك-ثلا نع عاطقنالادارملا وطلاء !!نملّتدتااو هوام-هعازتناو نييثنالا ىلع
 9 رهزلا ةمطافامأو هاا !.ةاذإو لاحرلان «تءطقااذارلو تبةماو لوب ل ا-رلاةيوا
 اهعاطتنالوأ | مد_هزو ا ءىدلا -عاهعاط#نال ل اهعىلاعت هللا ىف

 ّك أعلنا لص لاو دقو)

 نباهرك ردات ( 0و اء

 نءهريسسغت فهي 57
 (او>ك1 : )اعوذ هرعر عنا

 اولا ه5 ديز

 ) ٍ ؛هأم ىلا

 ىأءاهاسملا نمل عاف
 ممالا) كترثكب رخاغم

 مو) ة ةعتفلالا عا
 ةخ_سقاك (ةمايقلا

 طوالا قىناريطا | غلو

 رئاكمهنافدولولا وجوز
 ىلأةءاور قوممالا 5
 هحام ناو ناس :لاودواد

 مهالا ب رثاك_هاناق

 ناخيشلاهاوراك(ىمنو)
 ىميلالاو(لّثتلا نع)

 عاطقنالا لدتا ه2 كاحيف

 كاك هلوقهن مواد اهثدلا نع

 ىرمت ادار 14 الدو

 الما ةااىفه-ةكمدعو

 دا رااناباودلافو 2

 عاط#ن اوهانهلت دعأأب

 هساكعووأ فلا نعل للا

 ىراصالاة هعل رش نم هنأف

 اذهو ن نيباهرلا همي رطو
 لش وىلاعت هاوققان.ال

 ءعطقنا هان عمذاال.< مات هم ||

 للا نانا تلتلا قلعت

 اءاطقنا قاموا

 تاك هك هةعربلا م

 ب ردع ا رقوناب

 عت 0--
 ةيفوصلاتارامع فالتخا

 ةرداصلالاعالا ىلا |راظذ
 ةضطاماا لاو>الا نم

 هاافااو '

 ىثدر-عو

57 



 حاكتل ا ىفىأ (هيفامعم)

 هندبأك ةريثك دئاوف نم
 (ةوهشل اعقنم) هلوقب
 ةأرملاولجرللاهعتد ىأ
 ىأ (رصبلا م

 امه هضغوم

 ىلصأ هياء هين يذلا
 مل_هوه-لءىلاعت هللا

 هاور ام.ةىأ (هلوقب

 89 اك ن-ه)ىلارعطلا

 ىأءاطلا تفي (لوط
 رهملا لل عةعسوورد5

 ا
 ةءأم 006 معاطتس

 ضغأ 0 2 حوزتو 5

 (جرفالن صحأو رصبلا
 وهوه ظفحأو عنمأىأ

 ىلا: هلوق نم سدنةم
 نم اوضغب نيزمؤاللق

 اوظفحو م هراصبأ
 مغ ى زأكلذمهجورق

0 

 نفح 6

 |ث:د< | ىقابنوجورف
 ءأحو هاموصلاو ال -هو

 ا (ءاولعلا ءربمل

 ن ده هنوك عمءاياوالا

 حدقيام) ةوهشلاءاضق
 :ذ_هقىأ(دهزلاف

 ا ا
 انخ.شناكو !#تاذا سمو

 لرد ا ولا
 كاع ماعلا ل7 ةوهش لك

 فس وار وتسات ءاكتلا

165! 

 المع دنهيلا لن مد لا ءتهلوفامأوا.س>واذ مد ,دوالضن|هئنامز ءاسن نعاهعاطقنالوأ ىلاعت هللأ ةدايعل

 ا 0 ا يالا ولا متت :ةانعل لسللاق عطقنا ىأرخآ ىنعفهنال ثيدحلاايفانم سلف

 1 :هصتخ الانا نذأول 0-00 ةينامهرلان رك ملعاوناكامو ىراصنللم /ممةقاوم نعىبمملادر وونآرقلا

 وهوءاحو موصلاى مساك رخآ 2-1 ىعع لمعت-_بددقهناقهت ها 1 راك ناراطتخالاز اوجىلعلديالق

 مادخ“ ءساورك 8 د ”مهبالمارح نييمد" الاىقوعو لوك انا صضرغلاهر ةصى ماهم | قزثاح

 : هنالد_دهارك 1 مد 4 .اعرداةللحاكستلا ار ء 0 ..مناا نامت ءاسنلا ىلع هاوخد نم عنعو ىدلا

 ىف هنولع < 1 اكل نس وورخات ١ احل |لاج ره اانىلعىهئلاقس جاو ةيك- ك5 ةعوس> سم

 .: 00 هوةحاصللا: افءلااح امم مهض »د قح قوءهيلا|رو دن م مهضعب قحقواء+اوس ان | ضو

 رورة مسار وهال ودبل اوم ل اصأ هل اا رد لالا هلاوذف سايقلان م

 3 قوأ حاكن || ىقىأ(هيفامعم) ىبتناهيلوقلاكلامباد أب هذمن هرق هاظااوءاملعلا٠ نمرمك هركذأ |

 ا 0 رقيب نيسةملوالا ليق :ولكشلا
 صاوةلغااواهرهق ىأ(ةوهشل اعدنم ( تأ

 : سأرأا برمض هإ-

 لا (ردبلاضغو) 3 ام ! ارااودي دح نم عما م4 -مو

 00 رسل سل وو ربا عرظنلا نعتضيمقتو

 (اههيلعهبن نيذالا) 2 ؛انكو أ هةيقح هل_-ء>زو 0 0رمل 50 0 ؟هنمعهنع ص ءد رمال قو كدب 1نم

 نءهجام نيا« اورىذلاث د4 اىف (4 )ِ هعرو كم ماع ىلاعت هللا لص هلو#ي )رم هبلا صغوهوهشلا عمقا ةفص

 هنا ل كنا ىضر دوم م نبا ن ءنمحرصصلا والا مد نيف ؟ناالا|اّْمع لاه هللا ذرة ا

 رصملل ص غأ هنأق جوزتيلف ةةءابلا 00 ثلارش عما لاق إب بو هل اعىلاعت هللا ىل_ص

 (لوطاذناكن ع ( هرحآىل !هنافنو 0 !هللا هجر هذ صم ا ل لو

 | همح وز ةعنىل 1 ردق هل ن وك ث 000 لا دارا دك فايل ااعا| د

 ا ءاملا 1 ةأرملاع 1ك الاضا[ث.دك ا ىفدرو ل اهريغو 3 رمالامىل ار 1 :ءالث مدت لهأو

 مصعالا بارغلال 0 نهناق نع 00 ءوابيدربن الاجل عافا لا ئالواهيغطينا

 عاض نم نةلخ نوناؤاريخءاسلاباوصومساع 6 1 ءاق دوودعار ,تالداشراى هنا هودشر نيا لاق

 ال كن لالا هد طن 5و هتريمك هج ةدتدرأ ن اف وعاهالعأ ناو

 اهراسكتا عولضلا موقت ناالا 2 [هةيعد تنباع ءاجوعلا عادلا ىه

 اهرادّتقاواهةعضامب >ع نسل 7 ىفلاىلع ار ادكةاواوعص عمجتأ

 هلوةروصخملا 5 هنمو

 احوملا ردن الو اوهر اهرب عدق # امهت تنأوسرع تمقث اذا 0

 احوععاضنملصالاؤتةلخ دقن : اهميقنناىفرهدلا نعمطالو
 نءهفكو مصبلا س غ ىلعالجرك [أجوزتلاناذىأ (جج رفا ن ص-اورصبلل ضغأهنانجوزتيلف)

 ا نيصحتو 11 هلل مقل وانزل نع يرقللال :هح ىأاندصدترثك اوووهتلاةلر ما رظناا

 هنأ مهوع ءاعررهاطظدهز لدتا فناكان مل نم روك ذا ني مالا ىلع هر+ ل ارسل معز عا

 عاقب عرشلاونيدلاب(ءاملعلا) حاكسنلاو ج وزتلا ىأ ( هرب ى>) هاوةب هعفد جوزتلا نم لضفأ
 دنساو سال اهبيعد ىى>د_هزلا ص نيام سل ىأه.ويءركذؤئشلاقنءطلاوحدقلا (دهزلاىف

 هيد_صقلانالذذلتااذإ- جنم رك ذام نالا .تاذلوأ- :دلا ةلرتىأدهزلا ىف هلوقو ةغلا ءمهيلا حدقلا ||

 | ةدامعن هكر قالو فرسءا سلا فس دل لاق هناف4ن ءهللاىضررعنعىورماذهو ل_نلاو فقعتلا |
 م

 له و



 ني.>ذق )دايعلا لك أوداهزلا لجأ ن موهوى :ريستلاى أ( هللاد عنب لهسلاقو)
 ٌفيكفى أ لوول اةءيصد(نويقدهزب ف يكفنيلسرالاديسىلا)ةبومحم

 كرد معنوبأ لاق قا خو دجأ «تعىورةنسا |ءاملع نموهو(ةنديع
 احصااداهزناكذةو) س رعلا ىلا قام! ىلا هللاو فرسءاسنلا فسسل اذ: ىروثلا
 فدو (ءاملاديدُثدب ىرارسلاوتاحوززلا
 عام اوهو رسلا ىلا هن وسم ] ,عقىعوا دبا تاو ىنل اةمالا ىهىرهو جلا لاق

 (نء>دق) هجرت تمد: دقو ىرتستلا (هللادب عني للهسلا5) ىا>:ال سو رعلاة ف2 ىفاكدهزو

 ريمضأ اوهنايب ىتأ سو نوت.< هيفىلاعت هللا قلخىأ (نياسرملاديسىلا) ديدشتلاو لو هجأ ءانملا

 ىلءادهز أوه نم ةل.>ىفازوك رم نومح لع ىلا هت هلا ناك اذاىأ (نويقد_هزب فيك-ه) ءاسذلل
 نيذلاوىلاعت هلوةىف ندب رم ا جارس قودهز نهكرث نا د> أ ىىدي ف يكف سوهملعىلاعت هللأ ىبص

 لضف ىلع لدتةي الاهذهنااماما نيةتلاناءجاو نبعأ ةرقاذت ايرذوا جاوز أ نمانل بهاشب ر نولو#ي
 3 لضفأ هنا ىلع لديوتأة هيوم عطقن.ال  عوهىذلااهئاعدوه:رذلاءاقيل ب و زعلا ىلعحورتلا

 0 -ء(ةنديعنب!نع) ىورت ىرتسثلا ن ءىورملا ل *هىأ(عو<و) سا ذل اهءىدمقي نه وح

 نع ىورظذاحلا مامالا مالعالا الا دسحأ قوكلان ارع نب ة:دمع ني ناي سوهو نيعلاريعص نم

 ناكوةسلاس تكلا نادت داب رخوريشك قا خهذع ىورو فار فعزلاودجأو رانيدنياو ىرهزلاكريثك

 هج ربو ر وعاناكو ةئاموع.سةنسم دلو موةئامو نيعستو نأ ةنس حرف قونوةلكمنكسا ٍإ

 ىلاعت هللاى ذر ةءاوعل اداهز ناك دةو)ا ف: نينو همس مونم لردأنيمداتلا عب نهوهوةرو شم أ

 : 2 ةخيصل نب ريدك هلصا ني ثايب ى ريثك (اكستلاى ريثك ىرارسل ا وتأحو زلاك ريثك منع ا
 م-احو زر رثك ارك نوقاطباوناك مهناوأءاماورئارسءا سلا ن منور ثك.اوناك ىدب هناض]لل هنو ا

 جوزتيلهناالاةديلورشععست وة وسن عسرأههجوهللامرك لعد: عناكو ناجل هلاذ كرا سعالا ادهم ا

 هللالوسرءامحىفا اريخص قونوا سو نيس لاو نسل امم ه] دوو تنام ىحاأ معهللا ىد ركمطاف را
 نأك ه:ءىلاعتهّنلاىذر نسىلاو ىنظقرادلا رك ذاك هامش ىذلاو هو سو هيلعىلاعت هللا ىلص

 ءايااديد- ثني ىرارسلاوهرحى دام ىلع هرتس حرا هنأ ل56 اوالطمناكوءاذلل ابحس انلا شأن م ,

 ىت> ئطولا ليةةب سى مست الفةرمواو ة>وكذملاةمالا ىهةءرسلا ودي دك بذي رس جاهف يدعو

 ريسلاىلاةبوضمىهواهجوزاهاطب ىلا ندعاف نكرم هلدي رس لك قدعهتجوزدمب ل_عج هنأ

 ىف لفك بسنلا تاريردت نمايننس مضةهتجوز نعاويفذاماريثك هنال.افخالاوأ عاجل اوهىذلا
 (كءاياريئارىد> |لديافا معرس هنالرورسسلا نمة ثم هنا ل_قو مضلاب ىرهدرهدللهبسسلا
 ا دةوةن-ه ىرسألاوةد رسلارد_صلامضب ك يلع -هقاذلو مزالا مدس ذوتنءظدو ثدنظناولاق

 ْ ءايدنالا ىرست دقو ماحرالا تاكرامم نهناف ىرارسسلاب كاع سوه_ملعىلاعت هللا ىل-صىناا لاف

 هنالماك هبا (نسحلاو) ه-هجوهللامرك (ىلعزع) هترثك و ىرستلاو ج وزتلا نمر وك دلل
 (م-هري-غو رع نياو) هل-ثههنع لن 1هناقىرصبلا نسا اله_هدقاذلو ءالذه_:علوقنملا
 اد_>اواذشالكلذ ىف ةريثك ءايشأ مس رع جك ىآ ل دعأت تئانوهاذه (ئثمغ) ةباحصلا نم

 . .؟*

 تدك 8

 عبر أ ىلعلل كفلايل

 ريغو)ةريخالاءا ثعلا لبق ناسضمر

 هانت [يدعللا  لوهما ةيضلا
 نبالهوحنو) نهنعلبملاو نوةح قد هزلار وص وزو

 نايم_.لاودقو نيعباتلا مالعأ نمنيث الث و ةةسنايف-_سوأ

 ىريثك ) رع نباو نسحلا هنباو ىلعك (
 : ؛ لاق اذك فيفخئااوديد.ثا|هعج قزاحادد ثءهدرفمناكأم لك و ةد رس عد

 اريشك ناسسنالا نالءافخالاوأ عمر

 نعاهرتس واهرسدام
 هنستمضاعاوهمرح
 ىف راغت دقةيدبالانال
 اولاقأك ةصاخةمنلاى4

 ىرمهدلاىلا ةءسالاى

 ضرالا ىلاو ىر-هد
 ناكو ىلهس ةلهشلا

 اهنا لو-ةيشفخالا
 ابنالرورسسل |نمةقمشم

 تررس: لاقي واسمرسسلا |

 اض.أثب رستوةيراح
 تديظيو تن :راولاذ اك ٍ

 (حاكنلا ىريثك ) ىمتنا

 دار ادعو عاما ىأ

 نهض ىلع هرالدقمل اهب

 ةيضقااباماممهانيريثكلا

 ىلا هتهللا ىذر ر علاق
 ةأرملاجوزتا ىنادنع

 اهؤطاو برأ ن ماب. :ىلامو
 هوه نمأسبمو لامو

 ا
 هن رثاكي نم ىءج رك
 هءاعىلاعتهنناىلصىنلا

 نءكلذىف ى>و) سو

 ةمطاق ةافو و عرش

 عبسدا معىلاسعت هللا ىذر

 ىلا هتهّنلامرك ىلء نيا هنارهاظلا نسحلا نعوىأ (نسحلاو) نقل طوأ نم نمر غةدولوةرشع عساوةوأ
 ءهعدق:لانهدعب,هنكل قالطالا د_:ءدارملاهن ا نم ند لاّ:د ءاقىلءءانب ىرصبلا نسل لمتحو ههجو
 الث عماجهنا ىو رق الا ل_بق عال ىلع موصل |نم رطغي ناك هناومهئاملءوةباحصلا داهزنهناكو

 (رع ئءاو) هلوقىل

 ره ىف هبراودج ند
 ل يقءاسنللام> سانا اد ىلع نب نسحلا ناك_ةريثك ؛وثىأ(ئثربغ) مه ريغنعو ىأ(مه

 هوخأ اهطخو ىرازفلا سد ملاح مبسط الودحاودةعق 6 رأىلءدقءاعر ن اكواالطم ناك هنالّرح ىنئام ىلع هرتس ىحدأهنا

 هلاهج وزفرفعج ناكل ءنك-!و ينأخلا ديد ثنيسحلاو قالطخ ن لاما هللا ةفايل ءروا رغعج نبهللا د بعامومج نب اونيسحلا



 ىأ (د>اوريغهركدقو)

 هللا ل نا)ءاولعلا نم

 لق ىازلا عاقب (ايزع
 هلل_هأالنمنكسا و
 زعلان هوهوليق اذك

 هأوق هئم ودعبلا ىدعع

 لاقْثمهنعبرعبالملاعت

 ديعبلاوهبزعلاف ةرذ
 0 هن اكودءاسحلا نع

 أمعسي مالم اعماقلنا

 ازيسفنتاف لذ ةاذلوداضرب
 الا نتوءالوىلاعت هاوق

 ىأ نودملسم معدنأو

 لاكن منالزوجو رم
 هيلع هنن د مايقلا مال الا
 هذهو مال_سأ او ةالصلا

 نعتيورة-هاركلا

 تنثامو دوع_سم نبأ

 ىف ل.+نيزاعملنانأرما
 اضن أوهناكو نوءاطلا

 ىوج وز لا ةفانوعطم
 هللاّو-لأ نادرك أف اف

 ىقو(ل-يقنافإاب ز-ع
 تاقناؤةح 2 ةحسن

 (حاكنا | نوكيضيك)
 نههيرُم 5و١ هلصأىأ

 ىتلاىأ (ئاضفلا
 لك 3 اييلع 3

 نيىداذ هوز ه هعا م

 هلل امييلع(ان ر 0

 هللا ىنثأدق)م ال_بلاو

 ناكهناد--يلع ىلاعت

 نءاعوذ م ىأ (اروصح

 ن مغرد لا املا
 نييلاتاتلالا مدعلوأ

16: 
 1 0171 1 ل 0 7 يا 1 سو: هس توم بج م مج تي حمم مص هع سم ساس

 ءاقلنالتوكىأ أ( هللا لي ناز نكاصلا الان لا ذدقو) هلوةىفاك هنردخ !همبمأو

 ةرابعهللاءاقل تغارلا لاقوهءال هللا بح أ هللا اقل بح نمثيد- 4| احاكتوملان عة ئطبللا

 هانعم ل صأو تاقالملا» اهلا د مامر اوقالممهنان ومالا ن نيذلا ىلاعت هللا لاقهيل اريصملا ن عءو م اهقلا نع

 ىازلاو ةلمهملانيعلا تقي (ان , زع)امممدحاو هلك نعهيري_هند-ةوأ- ءهمهتةداصمو ىسل |ةلياقم

 بزعوة:زعمأ ماوي زعل <رلاةيدعاش ىءعرزعنم لةأرماالىذلاوهةدحوملاءانلاو ةمحعملا

 هناه4-:ءىكحدةفد 22 لاعت هنلا ىكردوءسمنبا نع ىوراذهوهماعيلوه-ةعياغاذاهماءهتع

 نيذاع ن انأر ماتت أموأنز زعهتلا لأ ال_8لجوزتأ نا تدم> المابأةريشعالا ىرع نم قدي موال وةءناك

 هللا نان اد هك ا وزلاةئاضأ أ نوءطموهناكو نوعاطلاقه_:ءىلا ءتهللا در ل.>

 لاةءالودب زعمارا لاقي د-ةوىثنالاورك داللاة.بزعلاةردلا قلاقوءأ مك نءاديعبىأ انزع

 هزاحأو ىرهزالا لاب زعأل اق :التاحوبأ لاق رغدلاىقوكل اق هَل ىهو 5 ةرمف اب بزعأ ل جرال

 وهو ف لال ءاندالب م «عخسأ عوج قوه ىوونلالاقبزعأ ةسنملا فام له ثيد- 2 هريدغ

 هاج و الن ادربا هلاك كلا ايءازلا نوكس بر ءدييقت دم نم خ_سنلا صءد قف عقوامو ةروه-تمك- أ

 ىعاذهولث اضقلا نه هترّدك و حاكم لانوكي فيك تلقناف) ة-غللا سك ىفلوةنملا فال هناف

 ا اش ىسدهاشملا سول ةارتعرك ذاع م ا ام-جاعدح (ار كزنيا

 اءحأىلا عن هللا ن م ةزاعماك ال. 6 ا مى رعهنأىل-.ةو هنأ م-ع أ هناغاب ؛ايرك روىدجو

 لئاخفا وهو. .دلاقوأوهبن-هآن ملوأهنالابرك رنمةدست ءااو كدت د اذا ومس لارا ناعم

 0 مسا ىاكس !اوهداتق لاوا يمس لمق نم هلل عن ل ىد همسأ مالغب رشف :انالاقؤ هد ةيسلك ا

 | مشا اا ىحناهمسا ن مدا شاف مال_ اوال صأ هيلع ىسبعنيد هللا يحا نتالي حي لو

 تلاع ىسعووهناكو هل هقاكدومهلاهمسأ ن ن*مل_بوه يا عىل عت هللا ىلصدئاذيد دنوان لمس مسأ

 قو ىءدعن هريك اى ا كك ب ىنال سي طب ىذاادجأى جرالو تدم ثناكو

 امأو نيعبسو نين ”المقو هنيعسوة نام لق وهمس نس رشعو ةثمهرعناك ليةففال_ةخاهرعرادةم

 كل دلع 0 5 2 هرخآن اكو مال اوةالصلا هيلع نامياسةرذ ندا رام

 هزات ا ادا ياه دف ةرحش هآت فاق 07 :افمممرق هل“ 5ىل.5 م رساوند دارأا ومال !اوةالصلا

 دارأ أر حا سدس لدعفمال_بلاوةالصلا هي اءىحامأو اهةوج ىقدوعطق ىت> ةردشلا اور: هوأر اح و

 هيلع ىلع ران ليتها هه تاصوتقكت أرما تنب اهنالثل لحتالا هنا ىحت هللاةفاهجوزرنموكل٠

 مييلععا ىنالا صاصتاذ_هواغل نب عيسرصن تم ءمهلةةىت>روغيهمدناك-:مال_سأ اوهال_صلا

 لبليقدقوا هرنعمتلا ىذر سابع نا هلاقإك ال نو'التو ةسمت كولا صاصقن اكمال ل ًاوةالصلا
 سنك هروصب هنو ,ة:41 فة |لهأوران !١ىقرانلا لهأرا رقتساد عب توملا نا ثيدحلا فحص

 الف لوالاامأو ريس !!ضصءبىقىورعىناثا اوماللس !اهءلعلا ريجدحدب ىذلا ل قو ىكهصذب و عامأ

 اذ عبو لاع هلوةىف(ارو ه>ناك هناد-لءىلاعت هللا ىنأ ادق)ةيفوصلا ضءبهركذ ناو هل نه

 روتشااذلو عزملاوهورصحما نةروصحلاامأو ىف أيسريساغت هيقوىف درعا نسنرا دكلاوا روحو
 هللا يدر صاعلا نب هرعورع نبا نعرب 0 ارثأو نييتأب الث يدءاسنلا نع ةرضصخأو 6 < هر سف

 اركز نيىدالا تنذاذالا ىلاعتدتلا قلي دمع هام لاق ل_سو هيلع هللا ىلصهّللالوسر نا مهملات

 رسقهرو«ةلكارراشأ و بوثل اي ده ل مدركذ ناك اعاولاقارود>واديسول وة. ىل_>وزعىلاعت هللا ناف

 ىلاعت هللا هجر فخصاملا ىبا 1 هىلعوبرعلا مالك ن م ل ااذهاشدروأو اههمعىل ااعتهيبأ ىدر سامع غ 1

 لاوسلا



 ةالصلاهيلع) ةخ ىفاك حم نبا.؟أ( ىندعاذهو) :داعوأع :رشىأ (ةليضفدغباع)ل.ملامدعوأ( زجعلابهيلعمللا ىديفيكف)

 هلدر_ةناىأ اليت هيلا لشن هتمودب رىلاعطقنمدإ وةقىكدلادعدأو نواالعأو نهمع عطقناىأ (ءاسنلا ن مليت دق مالسلاو

 (حكنل ١ هتررق ام (ةايضن) حاكششل اىأ(ناكولو)ءاميالا نمهيل اانمالك ىف مدقتام عمءافصلا باررأ ىلع قتاله دعب هحوو ةعاطلاب

 لوعف (ايو.ه ناك هنأ مهن عب لاق كس دأ اروصح ناك هنانمال] اوهالصلا هيلع ىحت ىلع ىلاعت هللاءانث نا لءاف )امام لك ح وزعأىأ

 ( هلركذالوأ) هيقتيفبنذلا بام هه هيحاص أب و.هناميالا تي دلا ىفوءاسنلا نماهئاخ وحاك.فلا نعانامجىأ ةميهلا نه

- 

 ص يي ا اراااااارايااارللل_ل--21222اتتالابتت9ت7ت7؟7ت؟7تت97ت779

 هرواساففىلاعت هنادجر ىوونلا سوتشي ثددحتااذهلوقأ ديدحلا حرشلا فاذك لاوئسلا
 8 اورهب جدال في عض ثيدح هناب باحات اركز نب ىدالاةيصععمهوأ ىدعزنمالا انمام ثددح نع

 .<ا مذ ناعد_ج نيديز ني ىلع نءةما نيدا هن ءنافع ن ءريهز نعود سمىف لصوملا ىلع وأ

 -ةالامدآدلو نمدحأ ام لاقابمعهّللا ىذر سامع نا نءنارهم نيف سون نع ةلمهملا لا دلا ناكساو

 نارهمنب ف سوب و فيعض ناعدج ننال فيعضهدانساوار ركز نب ىدع سا ةئيط م-هوأ أطخأ
 هنرثك و حاك_ةلاوهو(ةلوي_ضفهدعباع رجعلاب) نآرقلا ف (هيلعمتلا ىدي فيك -ة)هحوح ف فلم

 جوزت»!وةيلكل ابن ْمععطقناىأ (ءاسنلا نعلشن) مال اوةالصلا هيلع(مرم نيىمدعاذهو)

 _احاوةليضقلا :ذهز وجيل جوزتل ىأ(سكنا) ةحودمم هلوضق هيرثك لب حاكتل نأ (هتررة اك ناكولو)

لاق [ك) هانم( سدل اروص> ناك هنأب) مال_سأ أوهالصا هيلع( ىدعىلءىلاعتهللاءانث نا ملءاق) هلوقد
 

 نمنع ,ىابوةيقثلاوةفاذغا ىهوةءّدهلانمنابحلا ورمل ىنءم ل صأ(اب ويهناكهنا) ماك (مهضعد

 فورعمنيد>ةفد ركذلا( هاركذالوأ ) حاك_نل | نءانابجن اك هنادارملا لب انهدارعسدلو سانا اهنا
 ىتنلانا ةقيعضاا ثيداحالا ضءيىفدرواملالصأ هةكرحالوأادجريغصهنادارأاسمئاو هرهاظدربم

 نيالاتو بول اةيدهل ثم ىرخأ وهذه ل ثههرك ذناكلاقو:اذ وأ ةاونذخأ مسوهياءىلاعت هللا ىلص

 ىنلا مأآىذلا ىطقلاثد د_> قا نييثنالاورك ذلا بويا ىلعر وصحملا قاطردق واننعناكرذنملا

 رك-:أدقلب) روصحوهاذافهءوث خرلاتعفرفلاةهلدةبههجومتلامرك ايلع ملسو هياع ىلاعت هللا ىلص

 وهودقان عجداقنلاوريش:لا !عفرهام ىععقذاح عج قاذح(ءاملعل اداقنو نيرسقملاقاذح اذه

 وهوسوماقلا قلوالارك ذ.1وةمسلا ف الخونزولاهانعملصأو مهدد رنمنيدقنااديحرييىذلا

 م-1حاصت الىأ مال اوهالصضل ام-ميلع (ءامنالاب قيل :الو بيعوةصيقن هذهاولاةو) أ:هدارملا

 ءايدنالارثاك (بونذلا نمامو صعم ناك هناهانءماماو) اهحلصأ اذااهقِزل ةاودلا قال ممومسانتالو

 عنع ةكامةفسالفلادنعوابتذم_ميفىلاعت هللا قاذكال نااندنعةم_صعلاومالسلاو ةالصلا مييلع

 مصح هناك اهينأيالىأ) مالسلا اوةالصلا مهيلعءايدنالاةمصع ليصف:لعمالكملاقأيسور ودْفلا

 نيرشب شي د> ىفدر واف يعض باو لا |اذهىنا حل |لاقروض ىن-ع؟روص اهنع عنم ىأ (اهنع
 ابرك زنيى<الاروص>اللاقو مالسالا قرص نم سو هيلعىلا.عت هللا ىلص هللا لوسر نءأ لاق ةيطع

 ىقةوهثهل تسل ليقوتاوهشلا نم4_ىفناعنامليقو) قأيسرظنهيفوهريغو ىدرواملاهحرخأ اك

 نكسلو ةردق هلوأ :دامعلا نماه ريخب هلاغمش ان اهتع سعت عنوهنك-او عا | ىلعهردق هلنا ىنعي (ءاسنلا

 نيب واهباوةرفوةذل:سلارومالاىلا سفنلان اقونا منايدووكااوقرعمهناقءديربالو هله سقت قوتنال

 ريغ ىجيمط ىليمءاهتشالاوءاودلا برش ةداراك ىهتشنالا؟ىناعتن دقةدارالا نافمعأ هد ارالانانةدارالا

 ناب4._-صعىلاعتهللا نا ىنءملاقاهئاهتشا,سقاعنالو ضعب دنع ىصاعملا: دا ارابسقاعيكلذلو رودقم

 ةمهالىأهعمةباورؤو

 (اذهركنأدقلب) همك هل

 نلوقلا نمرك ذامئأ
 ىأ (ن رسفملا قاذحإ)

 (ءاملعلاداقنو) مرهم

 هذهاولاةو) مهوقحمىأ
 ىأ (بيعو ةدصرقت

 قيل”الو)ءاندلا بج وال

 فاضتالىأ (ءاردنالاب
 ىأ(هانعمائاو) مهلا

 هنازارو صح هنوك و

 بونذلا نماموصءم ناك

 رصح هن اك ابين أبالىأ
 ىأل اوهحللاةخيصد (اهمع

 م
 هنا ىلعءانباذ_هواهنم

 لوع_غم ىعك لوعف

 نمهسقت عن امل قو)

 تاداةلاىأ(تاوهشلا
 نهال تاحانملا ندع

 ى
 هلت سل ل-قو)لءاف
 ىأ (ءانلا فوه
 اةاطموأ ةريسثك ةوه#ش
 ةلصالا و رشا ةهنكبل

 الةايضفلا نمابيفال

 هللا ىدرر ع نع ق مس

 51 وهقتامحتدملا

 ةروجالا نسحأو هنع ىلاعت

 هنابىحم دلااماواهطسوأ

وهياعىسعناىناسملكل ارك درخأل وادهةايضعل اهنوعت ىلا ةلاحمل اهدهق هلهحو الث ةردقل |عمعا سل ابرقيالىذلا
 مالسل اوهالصل ا

 لوسر عمن ةديومالسااوةالصا هيلع ىدعىفوتيوركذدلو هلدلوي وةنيهجن «ةأرما لاحدلاهلةو هلوزندعب نامزلارخآىف جو زم
 لينلناكامااذههل ءمفابيلع نيب لهنكماوأ رمأ عضب كإم ىحش كمل هناف ىتام اوركب ىلأنبب وهشدب لس وهياعىلاعت هللا ىل_ىدللا

 ةنتفلا عفدؤ معبلا ضغل ليفوةنسلاةماقاو ةليضفلا



 8 ردقلاىأ(ان وك قل _ضهفلا| اسما و) ل كلل ىأ(صقث حاكسنلا ىلعةردثلا مدع ا)ءانرك ذ ىذلاىأ(اذهنهذل ناب 9
 جاكتلا نعةردقلا قف لضفلا جى اهنوك ىلعافطعر ورحم هنارهاظا وأدم ىحلدلا لاق( اوعق مث) ةةباناولح؟ةئاقىأ (ةدوجوم)

 ةمصعلاب ةنؤثملا هدف ىأ (هللا نمةيافكب وأمالسااوةالصل هيلع ىسعك )ةيذأ فن ةضايرب ىأ (ةدهاجعاما)ةويشال فلام
 ةدهاحملا ىلا ةجا ل اريغ نم

 ةالصأ اهماع ىحتك

 ةدئاز ةايطفمالسلاو
 زييسمالا ىلع بهئلاب

 هلع و:دو> وم هلوق نم

 ءانباد ماري ىكدلا

 اهعذ عقر ف هبا رعأ ىلع

 ةدئاز لوي نا ىلا جاةحاف
 ىلعةردقلا ةليْضف ىلع

 لوقي ناهق>ناكوا وعد
 نارهاظااواهءّةمدععم
 ةوقلان ادار فنصملا
 اهعت ىلعةردسلا عم
 ةاصخالمدئازةلم.ضق

 نئابءاهةفلاريعاكذ تار

 كالو ب اورلاودئاوزلا
 ضع كرتتدق ئاوزلا نأ

 نوكاةبج وما ضراوعلا
 نملضف أذن حاهكرت
 صعب ىلا ةءسنلاب اعلق

 لاو>الاو صاخشالا
 ةليضقلا هذهفاتاقوأو
 اهنوكلإ كرت دفةدئاز
 هلعشم ةءاور قو( ةلغاش

 نيغلا رسكو ملا -

 نمريثك ىف) اه>ةعب وأ

 تاعاطلا نءىأ(تاقوالا

 تاحردلا ثرون ىلا
 تاضور ىق تايلاعلا
 ديدشنب ( ةطاح)تانحلا
 هلة او ا ءالقلا
 اهتءح ىأ(اين دلاىلا) راحو دل مو ةمغ ماهموكسا تالا اولع نع هل

 1 ا ل هوو ووو سس ارامل سس
 | ةردقلا مدعن | اذهنمكل نابدقع) هلو ةبهريةعب حصاسمل رك ذاعرسعت لولو تايعشإل المدي قام
 | ناهريسس7ىفىليسلا هلاوام ىعماذهو( اهعقمتةدوج وما وك فل ضفلااغاو صم: حاكذلا ىلع
 مييلعءايدنالا هنعمرتي بيووةقالا ف صقن هقالخ نالهنمراي دخان ع ناكار وك>هنوك نارداظلا
 ةوهثلا درغ ناكاذااميق ىبممر اسما همذ نم ل>فلاو لاما ىف مزح نياهركذاع ومال_تااوةالصلا
 ىذلاوهروص#لا لاق نملوةىرعلا نبا لاقو هيف مذالفمالسالا ىف ل فنلا ريثكستل ناك اذااسا ةيميلا
 بسنكمملا ىلء نوكيا هل ةموهيا عدن ىنثأ هنا امهدحأن يهجول عيمعلاو هةردق نعءاسنلا نع فكي

 نءفكوهفةيرايشخالا لاعثالا ف نوكيائءاو هو ةغلابملا غوص نمالوعفأر وصح نا ىفاثلا ىل. اال
 عقدناف ى- متنا لخلا نع سوهماعملا عت هللا ىلصه ياا نيدن عرش فالخ ٍبواط ”هعرش قو دو ةهرذق

 دارتاللر رقماذهوءودروأاعباولا ماقمىفهنالانههرك ذ] هل هج والءاسنلا ىف اةوهشال هلوقن المقام
 قدرواميفلوقتاخ تلقناف كلا لعرشدلا ليضفت هجو وهمأتملا ادور ذاموهنع باودال

 ةيلغل هنارهنعسيجأت لق بوب دهوأ | ونوأةاذقك هلامزأ ن ي-ذعدنأ ن ممعت ص رقىلعشندملا
 هاكراس 2 كلك فور زاضعأ|تادذ دادعو زي كم تناك ىلا ةضان رلاةدشو هءلعملا_عتهللا فوخ
 موشي قاعتم(ةد_هاجعاما) لي هثلاوهيدستلا قا رط ىلع وهؤهتقلخ ىف صفا هنأ الرك ذام لم
 مهريغ ىلعةدئاز عاجلا ىلع رقمهلف موقت نسح ىلع مالسلا موملعع أ دنالا ىلخمّشاناكلذبدارماو
 ةولخو رهسو عود ةضاررلا طارغاك ةدهاجعاماكاذو او معْضأ ىتحارملغو هتوهشروقن همهم نأالا
 ريك الاداهاوهوتاوه-كا نم:ديرتاعاوغنود_سقندها هنالتدها ادار هوةدايعلل ندع
 ل_-عح وهقاىلاعت هللا نال:ديرتام ىلع اهتءواطم مدعب اه رهقي وأ (مالس اوهالصلا هيلع ىدنعك )

 ةالصلاهياعىحيكهللان«ةيافكب وأ) هلو ةيدارملاوهو:دهاجريغ نءتاوهشلا كرت ىلءعةك-امهيف
 ىدعك :دهاش ا اهعقتردت هلنوكي نأ ى يلالاو ليق عاسلا ووش نعهةرص حلا «تهللاناف (ماللاو
 لكل اوىهالملاو تاوهشلا ن عدسفن س.حىف خاابماروص>ىواضيبل ارمسقاذلو مالسا اًمالصل اهيلع

 مهدنعمدأمع جورتلا ءلرتفرماع مهني د ىفاعو رشم ناكوهنعى- م هريغ فو رولط مرعأ مو كعملا ىحىف

 ىت>ىل اعت هبا نمف ىكاديدش مال لاو ةالصل ا هيلعىحناك وتاوهشلا نعهسعت نوص يىلعردق نأ
 (ةدئازةلو-ضف) نيرظانلله«ارضاتدد وهيدخ م2 بهذ ى> ب و ضرالا ىلعههجو عضومهنا لق
 ةلي_ضقهءاعدوقلاوةردقلا دعب عا لاوةو ها ١ كرثئأاهعقمم هلوةىفاهعفوهوأ دش! ربخ عوفرم

 نوكل ىأ (تاقوالا نمريثك ىف لغاشاهن وكل اهلصأ ىلع 214 ىفةدئازةديجةف_صوةدو
 نمتلعفمىفاسماتلالاقةلٌةشمةخس:ىقوتام-هملاوةدابعلا نعاريشك ن اسنالا لغ_ثن تاوهشلا
 ةياورعيهعااوه ريخالات لق ى-,تناةلغاش ىو رول. ةوهو لغشأن ل ءاف مسا هاء شهىور ولغشلا
 حاصدالىلاغشا لاو نملاولاغشالا بم ةعقر ىلعبحادلا غقواسملا ذو ةثيد رةغل لاعشالا نال: اردو
 نملازنالا اوهو ام4لا نمل -ءأف مسا(ايندلا ىلا ةطاح) ةلوادتملا خلا فعمل وهو ماك ىلاغشال
 | همصعيل نل ةيدلا|.ندلا تاو هشيلا ناسنالا ززنت ىأ ن وك للريخ دعبريخ بو هنموهو لغسأ ىلاولع

 هللا
 ةاطا#اوةلزعلاو لّدشلاو حاك اك عفانمو راّضماف ل يضف لكنا ل_صاخلاوةدئازلاةليضفلا كت لوصل املا شالاو اهعجوأ
 هاتفتسا ايف قالطالا زو الوهاضمقم كفا محا صواب اط ىلا ةيسسنلاب» رضملا ةلقوةعفنملاة دايز ىلارظذيقرغفلاو ىنغلاو
 فصلا لاقاذإو



 مناب(اهكلمو) اهيلعراد_ةالا هلىطعأ نمىأراد قالا نملو( مل اةْغي_هب(اهيلع ردقأنمى>ىفةدئازلاَ ل يضعلا ىأ(ىهمت)
 5 وي ورهظاولوألوالاو تاةردقأ بط ىلعةددش« مالا رمسكو ممملا عذب وهىفاسماتلا ىفلاق ماللاو ملا حّدفب وهوا مقلي

 هدح رد)هروطحوهتعاطىأ(هير نع »نمل ىأ هللا رمكو هأوأ مضي ءاقوهثلاثو هلوأ عتب( هلخشت لواريق بجاواابماقو) هلو

 :ها/ نيعلا مضي ةرمتهملا خسنلا ىفةطو ضم ىهو ىوصقةبن مىأ عفرلاب(ايلع

 ا سيسي سس بسسس سس سس تس سس تت تس اس

 ابءاعةدئازلا ةلمضفل العا ا ىفةوهشل اى'(ىهمت) اهمه.لةلاغتشا نع هعنعوا مم ىلحتلا نعدللا

 ىأ(اهكلمو) بلغت ةهيوه-_ثىلعهللاهرادقا نمىألوهجللءانءلاء(ابيلعر دقأنمو>ىف) مهوناك

 ةددشملاماالارسك و ملا مد وأ لعافال ىج*مملاوماللا عقب وهوال_عفواعتمدير امامة فرمع)
 لاتءاكلاحناو ناشلاىنءيانهق#لاو ردقأى فن ىلءنوك.!ىلوأو هو ىفاسءلتلا لاق لو > الءانملاو

 نمهسعنولو هتوهش كلم نم ىأاهكلم لع فوطعم (اهيف تحولا ماقول نسح مركلا قد ىلا
 ماقىأ ماهي ىاعدما ميقوهك رت ماب كلذ نع عذمام نالءامندو ه-:؛دتامهم نمهيلع _تكاسكمايقلا

 (ءاياعةحر د١ هلوقو لاكي لاك لد ل2 (هررنع هلغشت لو )اهب رسال تموهو هما عس اسك

 فرع" هناكم لك لصالا ىف ىهودملاو نيعلاحةمبءايل ءوىلاعت هللا دنع هوفر ةبدرع ىأى هريخ ع وفرع

 ءاياعلاةجردلاذهىأ( لو هيلعىلا_عت للا صد انين ةجرد ىهو)ازئااوللع هيديرأو عفن مىأ

 (ن#رثك) هاناقا1 ةئدمم وهيل ءىلاءتهّننا بص دوغ ةفص(هلغش ل ىذلا) قل ةوعدوةدامعلا

 ليللامايةومودلاوةال_صل | نم ةفورعملا هتدامع ىلع (ةدامعكلذهداز لبهررةدامعنع)ءاسنلا ىأ

 4- مايقو) ند ع8 هلع ىلا عت هلبا ىلسك هءاكش تاقع همن اععص 22 نأ ءعجىأ( نما هحال)

 لال بسك اناف(نذ هاستكاو) اضأ ارحآده.ةناف2الذريغوةوسكل اوةَقْفنلا نم( نهةوةدع

 ىل_صهذكا سسكر يغ نم هل ء|صوأ كلذ ىلاعتو كلرامتهللا لأ سول ناك ن او نا خلل داشر او ةدامعلا.عال

 ه-جونو سلق لليمن عةةئانت سلب و.ثدلا هظوظح نا! ري؟نبب هذه نه ىلعأ ة بترك ى قرت مث هلوسرو

 عج( وهمأيند ظوظح نمت سلا ملا حرص لب ) لاف كلذ مهوراسع برضاف هير نع هلة ىدركف
 تناكتاو) ه.ناعة-غلىهونوتلاب ظ:>لاقب وهب ريسامردقمللاس صئااوهو ظحأو طاح طدح

 هريسغلا,ةبكعو أين دلا ةفاض أى 3 هيظعمزلا مودع واهم نورس مهنا سانلا نم(هريغا مند طوطح نم

 لحو زءعملاعتهللا ةمحع التمااملق ناف اهتم نموا ّْممءىرب رسول عىلاعتهتلا لص هنأولا ةراشا

 اياقتاهةدايزلادرثناف :: ىاقلك كبح سعب كلك !
 (ك ايندنم) لوهجللءانبلاب ( ىلا ببحلا ةف) ثيد_كلابهظو ظح نمتسسلا ناب ه- رصتر سف مث
 هأو رثيدحلا اذه ىلا ءهللا هر ىط .بلالاوةالصلا قىنيءةرقتاءجوسيطلاو ءاسللا تل

 ىلاعت هللا ىذرةشئاعن عم أور دج ناالا ثالث ظل نود.هنءىلاعت هللا ىضر سن أن علا فلاوك اهلا

 بيطلاو:اسنلاءايشأةثالئايندلا نمل_بوهسيل ءىلاعت هللا ىل_صهللالوسر بجعي ناكهظفلو اهنع
 حرص هدان_سأو ماعطل ابصاملوبرطلاو ءاسنلا اصأ ةدحاو سصن لو ني-ةثاباصاقماعطل و

 نيعلا مفي شدم طمطوا روصقم

 انيدنةجردىهو) دملاو
 هيل عىل اع هبا ىلص را

 (هيرهدام نع نت رثك
 هرو_-صحو هتءاطئىأ

 ع.جماقمىلا هلو_صول

 ه رثكلا هيجحتال' وهو

 ه-عنعالو ءلدحولا نع

 لكفةرثكلا نءةدحولا

 ماقملااذهىف طد هل نم

 ةال_صااهيلعهةعباتع

 ماوقلا هن وم لومالسلاو

 ةلوضقلا ذهل يصحو

 مارال [كنمو هلةدئازلا
 هدهىلا لص نمنود

 لرثه_ءلعناف ةينرالا

 لاغثدالاو ةدأن ْرلا هذه

 لئاضفلاوةمهلار ومالاب
 (كلذهدازلب) ةدكوألا

 نمر ثك نه ركذامىأ
 ىأ(نهيصحتلةدابع)
 همايقو) نهايا هنيصحتل

 مأآن-هىأ ( نهتوقح
 ةرشعلا نسحو ةشعملا

 نوبادآ نهنوب ىاعتيام
 ىأ (نهاناهموادهو

 (وه)هالومروظ> نعهءيغن ىلاىأ(هايند طوظح نمت سل ) نترك ىأ اهنا مص لب ) نويلع بام ) ل عش هر (

 قاسنلاوك احتاداو راكىأ(لاقف)تالاحلا باررالتاقوالا ض د ىف وائادىأ( ريغارند ظوظح نمتناكناو) هصوصةىأ

 م-هيلااةْدلا فاض[ ااوتاءاورلا عي ىف ثالث داب ز سلو ةالصلا ىفىنوعهرقو بيطلاوءاسناا هما(ع ايند نمىلاببح)

 لع_ةلادر وأ واهئاك رثقسخ واهئانفةع :رسواهئانعةرثكواهثاةبةلقلاويل اهناَغَتلاوا مب هتالاممم دعواه م هلا ةدواهنعهثرعت ىلاةراشا

 ناب اكول ىحدإ الوقامأو هث.# هيل ءرومه اكهناوهتءيمط ل هوك امحققاخاملال |نكيملامله.>نا.ءاميالوهحلاةغيصب

 ةعنصلا باب رأى لع ىخيالإكةفيصلا عوضو فالخو وف هنابج نم ن كيرلا هبح



 فيول
 0772777 000 1ا1ا0ا10606001ا0000اا ا 10010اا060ب مااا اا ملل

باهضعب ىوقي ىرخأ قرط نمثدد-كلا اذهىوردقو مسملال-ج رهيفناالا |
 ناالاعيككوهف اضء

اوىتارعلاو مقلا ناك ثالث اهل هيف سدأ هنا ىلع ظافحلارثكأ ا
 نموت يدا ىفةجردماهناو رجح ني

 حالة سمأز كلذ ف ىلأو ثيدحلا ؤةرورماهنأ لاو كرو نباكلذ ىقمهفلاخومهودقفاهاورأ|

 قى رعناو تغارلاونارعلآ ةر وسؤىرزلااتاشا قه-ءدتو هيلعفقأ ل واهتءاورهق

 اظفلامهوءولعفاهماهدعحصدالفايندلار ومأ نمت ساةالصلا لا مهمهو نممهريغو صوصفلا

 وأ ناكةذلامن دلادادلا ىف عقوامايم دلاروما.دارملاناتلاقةقرفنع-:ةرفاوق رفات[ نمو ى-عمو

 هروه.لاةدعا#لا سكعرك ذملا لع ثولل-اغتثالث ظفاىفوا ذهىلءاهر ومأ نمةالصل انةدامع

 مالا ىلع لعل |ىفطعهيفو هل قال هترباغل ةراشا ل ءغلاره_:عرب_عف ثلاثلا ىف بول الار خو ةةكنل

 هللا هحركللام نيالاقاك شالا ىلعهفط ءفورءملاودماحلا
 اله_سودحت لمعتسا|سكعو 2 الق لعق هش مسا ىلع فطعءأو

 ركذي نا وهو ىطلا هنوهس عبدملا نه عونهناىلاتبهذةقرفوم_هوتاك ىلا ةدارزت سلفا

 ىلع هماهباك ةنكنل ثيدحلا قءركذىوطب ثلاةلافاضعب كرمي وه-تماضعب ركذيفهل صفت دب رباعج

 ماكدجت ةياو رفه م رصتلادر وك ماعطلا كانهناؤةّتكتل هيلع عماسلا فوةوهتدارامدعل عماسلا

 هلوقب هلاودهثٌتساوهدنع تس هرطقأ
 اعلومامدت نهب نك وىلام «: تكلهأةثالثلاةرماحالا نا

 اعلوملازاالف نار عزاب ه ىلطأو حار_ةلاءاملاورذملا

 اهيلاو:نمثاوديمعلا نم : موثاثفاثالثأة قينحت ناك هلوقو

 ثلاثلافلوالاامأ ركذاميفدهاشال اقر دقو ىن_عملا ريثكت عم ظفللا لياقتةر وكذملاةّثكنلا عمهيقو

 "الئ اهلعجو ةقينح ىنبةلو.قركذهن'الفىفاثلاامأو ثد دحلا ىفمدقتام جم ىلع لا ىلطأو هلوقوهو

 لوهجللءاذبلابسيحلاقو الوأةر وك ذ_-هىهواهم موصوةل علا سفن قيقاقلحوىلاومواد_نع

 كلذل لو ءيلعىلاهت هللا لص تمعن اىلا ةراشا ىايندنمتدبحأ ل يلو مهلا ةفاضالابك اسيندو

اىل_ددهنال هأهيضروود ارأأل هتاذوهللود اا هيق هللا ل عقب لبه_سقن تاوه كل هر ايم خا, تسل
 هلل 

 همه. ىسأتتلاهبىلاعتهللادرمأ اذاالاريشدلالاو>ايىلح بال قوكطهرهاظلا ىرشد ملوهيلعملا عت

 دعكرشدلا نمل وهيل عىل اعت هللا ىلص هدعف هلهيضراع فرشثتو
 لءداذاناكو راجحالا نمتوقايلا

 2 ونل_صتيق هدهاثموأب رقدا دزبق هلا ىد نيب هفوقول قالا نعه_:طابوهرهاظ ل غتشا ةالصلا ىف

 ناكاذلو هح ارعمنمهدنعنمىلاهدوعل مال_آ | عرشا ذلوهنرعةرقاهلعجا دل هتريصب رود هريصن

عم ساج لسوهيلعلاعت هللا ىلص ىنا | نأىكورو مهعاقددنع نمحفاصي سانلا ضعب
 ةعبرالاهاعصأ 

 لاقفةالصلاىف ميءةرقتاعج وءاسنلاو بيطلثالثك ايند نمىلا سبح لاقتف مهنعملاءتهللا ذر

 مالاث الث ايندلا نمىلا سبح هللا لوس انانأو هنعىل اعتنا ىذرر علاتوك د ءملام ع.مج قافثاو

 ىلا بيحهللالوسرابانأو هذعىملاعت هللا ىذرنامةعلاقودودحلا ظْم>وركنملا نءىسمملاو فورعملاب

 انأوه .دعمللا ىذر ىلعلاقو ماين سانا اوليللا,ةالصلاو ماءاملا ماعطاو مالا ءاشفا ثالئامثدلا نم

 خييابتو نيكاسملا بح ثالثمايندنمىلاببحهللالوسرارانأولاقو مالسلاوةالصلاه ياعلي ربج
 رباص نديث الت أد دنمسك هللا ن الويب وهو هللا ل ةنمءا 1 | اذاوءةامالاءاداو يما ]ل ةلاسرلا

 ق1 1 10 ا 7 22 5 تت 7 تن جب بس بوس بس متل

 وأ



 ةخس قو( رمأن م را ( م تقني ىأ(رك ذاك هبح نا ) ىلعثيدحا اذهىأ(لدف)

 2 :د) رومان م

 )كلذيدهل اعيشأو

 كبد ءاو رقوتيطلاوعا تلا مرك ذا هلامعتساناوىأ(كلذل هلا معساو]ةداعلا س<لاصالاق 5ىا هريغأ

 ءاقللو< جوزتلاىفا هان رك دى ن5 ا اوغلل) تجرد عئرود8بو هد صقىأ( نرخ اللب)ا هظ-درك ىأ |( هام كب سدل

ىأ(ض < امنا ضد[ بيطلا) ىأ(هنالو)ءاباموتبحهنىأ(بيطلا ىفةكئالملا
 وأ هتاذ ىلع ىأ (هياعنيعب وعا# ا ىلع) ضر و ث < 

 لجال) بيطلاوءاسنلاةرشأبمىأ 8 (نيتلصخلا نينافهمحناكو)ةوهشلاوةلمقلاك هتامدقم ىأ( هنامسأ كرد و) هترثك
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 نكد اههنيذللا بيطلاوءاسنلا ن نمهرك ذال] ل وهيا ءىلاع هللا ىلص ل ةمالاوأ

 صور غاامندلا ةفاضا اولوه> السمحان 15 هركذام ل دىأ(هريغ ام كك
 لاء ةماو د( وعيا ملا «) هللا

م دلو هم بطاو ع اهدال هترشاممكلذل هل امد: اذا ارداون ا مساىلعاقطع بصنلاب كلذإ
 اي طلاب هد

 دا اوغأل) رش رخ' الارومأن مىهىتل|ةدانعلاةمنب اهامعتساىأ(هترن”اللإ ؛)اهيذذا“ !او(هايثدل هايئدل سدا )

 ذهكثالملاءاقالو) نفيا هو هنأ 1 اونهقوة<همأي قو نمدص# ن 00 ةاهانر ىلا

 ىرتاذلو اريك مهيقالي ٍل_سوه ها ءىلاعت هلا ىلدوهو هلةك.ثالملا ةمدع لحالم] امهتساىأ(بيطلا

 ىلع ضاماضبأ) تيطلاىأ(هنالوإ هلةيناحر هرلاةء>عروخم|نومزال» لك ايهلاو ماعلا باكأ

 وعا#اةيءاد 5 رجا ىأ(هياعنيعل وعاملا
 (مىأ(هنايسأ ا ار<و) هبحورلا شاعتنالا هوي

+ 

 هللا ىلد هم>ناكو) نس>ريمعتو هواما ثةحاوادأ:اهمعهيىنكفهئلآدارملاوأةلمقلاوةوهشلاك هتامدقم

 ةالصلا مهياعةكشتاللاو تاو زلاعأ(ميغلجالإبيللاو عاملا( "امن

و كلذ ىلءارداةناكن او هريغك مذ :لاوددلم اذ رخال( هنووشعقو) مالسلاو
 ىلاعت هللا ىلص ناككلذا

 6 /| بط ةهناؤةدرت هالف تيب ضرخنم تدم ود لا وا

 ةيبطةدئار ىذ لك وأ ف و رغم انا زادارااوهدرتال_ةاناك < رك د_>أ قطعا اذاو لطم فيفخ

 00 ةئاند.سالا» اسللاويلا يحملان نمىننع طقدروامىف رعنيالاق «(هيبنت)#

 كلذوهيلا تح هنوك ىفانمالاكن نكون ودا 1000 اري ' نهمماو ةزراوناكن أو إو. اءىلاعت

بلوغشم هنا هنعهلةث هنوك ىلاهعمر اظذءاللج وز ءهيرىلااعطقن مناك هنا
 3 .اعروىلاعتهللانعىلتلا

نوك- !نومك ناك_ةن 4ىل> وْ ءهزمدي انعءاستلا< لان كل هنود“ ؛ىلا غرف 2 ة.القسدالا
 نوممح هللا 

 ىلاةرخأ الاب 6 31 06 ا هيح ناكوز لاجل بسال جدت ب ةنلا

 دا ارااو ت توكماملا اوتوءهرلاك تول رهف تور( هاحانموءالر وتورم دهام اودلاو ئدلا

ا لانو آر ةلاوءا رةوهثاعدو هيحو ى" ةيةراسملاةاحات م اوهالو هو هديت لاه هلل هل
 حرش *ق ذاو دل

 اعاليق 0 مظعالاو ىلعالا 3 ثوكلاملاب .اض [أىمسوةكاللاىألو ةعلاملاعهيداربت ورب اروذلا لك اه امه

 لعفااناخ نكميملود<ىفكمألا !اهصقتر مج هنالوأ ةيرطفلا اهم -الاك ىلعةروبحت اهنالتورهابى 55

 موهام بح ىأ (نيبحلانيي) ل دفو قرف (زيمالذلو) ىو
 وهام خو واره الئاسيث دلارو هأن

 ىد:ةرقتاءجولاقف) ماك بولسالاو:رابعلارييختب نيتبحلا لاح ىأ (نيلاكلانيب لصفوإ هَ ةيقح

 اوك | اهرعالا 3 ا ظعتر ماك اهأمق مسا ىلعةفو طومةراعذ ؟ةاجاهدرواف(ةالصلاىف

 تلاكع] العدس ع نههيلاس هذاك هي اعقلا لع يعقل فاطم ببحر «ةفواطف تسي ةلومح

ق5 هنالدرباذا عّتفلايرقب 0 5نمهوهرظن :ّن هرساامنيعلا ةرقوهمفر ءاك اب وطم
 وأةدرأب رورسلاةغمد ل 

 ةرثكلاب هباهاك (هريغ

 ةكئالملا هئاقلواي ودم
 ع-ةوزابيطفءانتلاو

 اهءقلجالو أ( هتوهش
 دو ةيذرلارطاواكلا عاج :٠

 ولوةيسفنلا سواسولا
 ايدو ىل-ءارداةنأك

 دا ضار ردد هانم
 هذه نادةلاةءاقكب
 تارا ا ىلعأ ةرهسلا

 ةلاادعاو#ب ىلوأ وةيرملا

 انو ةيفتماءاحمملا
 اءلعح تحلااذ_هناك

 هع ران اضراب
 ىلاعت هللا ىوسامءامشالا

 الا_ الاهات مح نم

 عصا لاذذأ اًضرملا» ءاغسإ

 ىقيقحلاه-.>ناكو)

 تاذيىأ(هناذب صل
 توري هدهاشمىف )هللا

 تووظع 6 (هالوم

 توكءامةعلاطمو هتردق

 ىأ (هناجانمو) هعوظع

 هنرضح روضح مأ "مىف
 هناذم روعشلا نعد

 انقل ماقمهنعرب عملا
 وهمعلاو وحناو ءاقدلاو

 اي
0 

 4 اعماهلا ١4ىلاىلوالاب ل يملا نماياحلا نيم تلا نسب ؛قرذىأ (نيلاانمب هقول ايتاذواريغىأ

 تاءجولاقف) ءاوقبى فىمض اهركذامامأوةالصل ا ىقىب» .عورقو 8 نويل اورلا فاك ةاذلا ةرمح ىلا ىلا ةناثا و4 .-كراعلا

 انسب ىحدلالاقوةدوملاهذ_هةدايزىلا» اعاةيحماذهىلاد زرقا اي هرفمعمل ةراشأ هب .ه5(ةالصا 5 .عورق
 ءاحانمو ةب ىأن ملا

 ىلصحيل ع مالصلا| دا 1١ لاق نملافالخ نةوملاةاحانمو ن 2 جارعمىهىتااةالصلا: الصلا قىنيعمر ةيدا اركان ا اذهدصقهناكو

 معا هللاو كوهماعملاعت هلأ



 5٠0 ىسدعوىح) قطصملاىأ(ىواسقف)
 ه-هامق نع الذ هلعسشلا

 نولجال هالوم فوقك
 نالكا لاه اذ

 ىلص ناكو) نيياءردت
 نك 3 هيأعىلاعت هلبا

 ةغيدب (ةوقلا لل عردقأ
 ىأرادقالا نم لوعفملا

 ىلع ةردقلا ىطعأنم

 اكلاةرثكبةوهشا|ةوق

 ىذلارعالا ىأ(اذهىف)

 ىقاعشإ امهيلا تنجح
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 هالو «ةمد وهادي

 (متسرتكلل نر ىطعأو)
 دئازلاريثكلاد حا ىأ

 عاما رمأ نم ةداع | ىلع

 هاعبأاذمو ءابااةوقو)

 وهو ( رئار#اددعنه

 (مريسغلحتملام) عينا

 وثو '-هالاهذهنمىأ

 دقو) عسرالا ىلع دئازلا

 واولاوءارلاحمقب اند وو

 راك ءارلا منير ةقنخ
 نادعس الوهددشم واولا

 رسكو ءارلامض, نوكي
 ىلع ءان,ةفقغلا واولا

 (سننعإاسنيلا ىور
 ىناسنلاو ىراخما | ىفاك
 هيلع ىلاعتهشلا لص هنا)
 (هئاسنىلعرودس ناك و

 ىلإ نهعماحت ىأ
 ىددعو ىت و>قلدا اولية سوهيأ ءىلاعت هللا بص هقحق:زحعميرشلاو لك الا لة نم هياع :دانعاولاىأ (ةعاسلا

 نييلع م وه-لعلا»تهللا لص هرودو'.مامز ف لضفأ ناك ةكئاللاراريدشت مال لاو ةالصلا مولع ليلقلان هزل اهدار و

 هيلع ىلاعت هللا ىلصوؤاسس: ىأ (ةريشع ىد>| نهو) مسقلاف هىو+ وىفانيرال_5نهاضر ناك أ 9

 نسا كيد نمىراجتل اعيد ىفاذك ناهرب-!|لاقنهتد_علالذك ن-يلاعرادى اللا سو ةرمئأآ(لسجللانا)

 دير ل ةعاساا ل

 ماني رساهنم ىءملاررسكد و نيش | نوكس( رشعىدعا) نودو# ىأ(ندو)ةراتىأ (راهملاو)

 لهنا عم( نويمايقلاب)ةلماكى أ (ةليطخإلامبملءىأ (دازو نوتنتفةياغك ىف
 ايس ل ي  س مبسسسوأ

 امس رييمالا لدالفةالصلا فىنيعةرقووأ ىيعةرقاببىتا اةالصلاو لاة بول سالاريغب لواوركي رقت

 اذامهوتباما د هومهاندنمتسلا#لا لءلودعلا اذهب و ىية>وىاذهبحامز.ب و ىذرع هبح
 دا رااوهراقو لصف ىف ىف أ يسارك هةحصد لو دال نم ىلا عت هللا هر ىف نصملاواذكه هاغفل ثردحملا ناك
 هتك :الموهللاةال_صدارملاليقورن إم اريفدهاشرا دوج لاو عوكرلا تاذةفورءملاةالصلاةالصلاب
 يد )ل_سوهيلعملاءتهّللاىلص (ىواسدت) رهظألوالاو لوقرق نب لاق ه.اعمالسلاو ةالص' مهل
 التت ملسو ام لعل اعت هللا لص ىددع وى نا ىن»(نوتنتفةرافك ىف مالسل اوةالص'امريلع ىدعو
 نءنويلاغتشالاو ملقلا ف نم> نك «ىهوءاسنلاةنتكنءافوخر ١ ةلاوةوقلاعم جوزتلاكرتو
 لاوحالا نم لاح ف اهمعهنعنئلو ل_سو هيلعهللا ىلص هناغشن ل نهو توك-!املاعةدها ثمىفةدابعلا
 هتاحوز شارف قوهو مل سوهياعىلاعتهللا ىل هيله لزم ىجولا ناك ىتحل + ”شالا مدع ىقامهاواسك

 نوتءجاضم لاح ىفلسو ها عىل اعت هللا ىلص هنا لاقي ال“ هرمأ لوا ىفاهنع ىلاعت هللا ىىطر ة<دخ هثناعاو
 هلىأ(نومايقلاب) ىسعو ىدىأ(ام.لعةليضفدازو)ت دابعهاجدعي نأالا هيدامد نع لوءثم

 مدع عمن هدب اذهو نا همسكو هنأح وز ىلع هما.هب ا ذامىلءهدئازةليضقمدمو هءلعىلاعت هللا ىلص

 ءانبلا(ردقأ ني مل_سو هيل عىلاعت هللا لص ناك و ) ىلا" هللا نعنيع ةفرط سو هيل عهزلا ىلص 2

 اذه فسلوهّللاووهةحمايقلا عمحاك_:لارمأ ىأ ( اذهىفةوقلا ىلع) ىلا« هللا هر دق ىالو وح!
 هللا لص( ها عم ب أ اذهو هنم ريك! | ىطعأو) مهوتاكهنمردقأ لو *ءاعىلاعت هلل | ىلص هريغ نا ىلع ةلالد
 َّ ةليعن عج عم ليقع ىععهنوكمل سايقلا فالخ ىلءةرح ع (رئارحلاددعن م) سر هياعملاعت

 رئار - ؟ىح قونالوا ع« قداقملانت النا لعاراذ> ةغباماا لاو
 ه'مال ةبسنلاب ل_سوهياعىلاعت هللا لص هصئ؛صخ نموهوةعب.رالا قرفام عج نم( هريغل عب ملام)

 نءهنمدع قام ىلءديزب نا كالذ د _عبه_.اعمرح مثرمأ ل وأ ىفءاشامءاس لا نمعكث:نا هل حاف

 تكل هامامالا نهم> كس عاولو جاوز نمنوبل دمت ناالود_هي نم:اسنلا كل ل<اللاةفهجاوزأ
 ةوسن ةعسن ةحاباام هه صئاصخ لبوه 1 ءىلاعت هللا ىل ص هلىاطا:ملاووىلاحتلا هلاوك منع

 لد"”_ماةعسلا ىلعدي زباللاةنمحارمثلا ضعب لاق: دايزلا وهيل ع ىلاعت هللا ىل_ص دانا عيدعلاو
 ة, الا ىنعم سل هنالعاجالانأط وهو عابرو ثالث ىتثمداسنلا ن هك باطاموحك-:اذىلاعت هلوقب
 ةعودمم_4ةعب رالا ىلعةدايزلا ومالا و ىف ىهاسمتا و لسو هيل عملا »هللا ىلص هقح ف ةد" الا ثسدلو
 ةقدانّرلاو ضفاورلا ضعبالا هب الاهذ بها ءالدة مم هغلاخ لو ناليغ ثء د ىنعم ؛لعلادلا عاجالاب
 ثيدكااذهىطويسلالاوهنءىلاعت هللا ىذر( سنأ نعاني ور دقو ) ىلا باك ىف مزح | هل كفاك

 ىوثشلا هلاوامو هه 'غاواولاوءارلاحتغب اني هر وىراخبلا دن عو هو ىلا هلل ىلاعت هللا هجر ف ذصملا هأرع

 سو ه-لعملاعتهلباىل_صهنا) هاه والةدد_كلاواولارسكو ءارلا مضي هلآ نق عرملا نو داك

 ىف) ركذاعةيانك هلءف ءاوح ىئماذا د, فاطواذك ىلءراد نمن هما ىأ (هئاسن ىلع رود ناك
 ناك ام عمئالذ ىلع سو هيل عىلاعت هللا ىلص هتردةذاههممةعاسراد ةمىأ(دابنلاو ىلإلا نم ةعاسلا|

-_- 

 ىدر
 عس ندوةياور ىفانيالقهناكروةيرام



 دجللا

 ْن ءمأ ثهنبذا عمال ةرثع ىدح | نونانةداتةباككأن ١ .مدحأ ىلآ,ىلةع زخ نأ لاقو ه:عىلاعت هللا ىذر

 مل وهي م ل جو عسا نوما ىراخبلاق ىرخأة ب أور سنن عو هب 4. هَ

 ةهأ تناك 4 احرنالاتن رح 2 رو :رام هاش رسوديعس ةياور قثتقولا كلذ م نك

 اذهناك ن ابح نبا لاقو < رش شنب ةمطأفكذ احعير حمناك هنادي بعوبأ ىورو ةج وزاهنالاق مهصعبو

 الود :د_>اوةرم عقب لهن تل عم نال اها هناحو زشناكف 5 :دللا وما عىلاعت هللا له مدقاملوأ

 هرمشءىدحا ع امنا لعبالو 0 0 , راجوةوسن عستهد:هعمتجا ثيح هرعأرخ آىفالا نك 0

 0 أةارماةريشءىدحاح وزت لوك .اعىلاعت هّرلا ىل_ص هناف هلنعةح وز

 عسل اوةحو ار اور اى لع لدي عرج ني امالكو ناهربلا هركذام ى

 'اءلوقا اىلعن' د رف تذيةمطاف عقلا هما ا ؛ عجو ةححاأر

 منا تنامىدح

 هم كارد صو ةح وزال

 ىلع ىرخالاوةقد م عستلاليقأضا اود رشع ىدحاةريواعست ةرن لوي .اع ىلاعت هللا ىلص

 ا دكهم ةدح ع ندو ءاسالا] الواب 3 اورلا لقناة راموةناحكرا مهو نيش رمسلا ىلع تأح - وْرلا تما

 ىقاكع امالاح حجاوزالل ف_ضروملاذ ذاالا الذ ؤةقيقح هنا لاق جلا ,ةسيلغتلاىلاة- تالف لاحرلا

 اذإو ةقيقءامالا لوانيلم-طفيضأ ن اف مهئاسن نم هدور-هظالنيذلاو ىل ءتهلوةو ثيدحملا
 ىءاورزيب عجذا ىناحتلا هع دقو كلام اقالخ١ام الاراهظ ةد مدع للعة]' الاهذ انوا 3 >ا

 ءاسنلا و .أ الاكع اهشنلاقرزا رسلا|لوخ دل نأ رم موةحوك م مشع ى داو رثاوحع-ست نبان سنأ

 4+ اعلانزا 1 انا لعدقو ءرملا ع جى موةلاكا ها ةاريغ نمأر ااعجناونلاو ةوسنلاو

 هللا ىل_ص هصئاصخن منا لقملو هيلعووجوأت اةنامسقلاىق ا :ءالددحاوةعاس قهئاسن ىلعلس و

 000 واع ا نم علت زا م هىلابهذدةومسقلا هيلع بالما سو 4 1 ءلاعت

 ذا ندي عرشي ناك اذلو هتءالا ىيلعت ره: مالضفت نه رطاخلابد ط7 ناكاسمنا لبو هيلع ىل ات هللا ىلد
 ا هنأ ع٠نه هاربا هلو ةئوأر ةمئا زد اعط فامسقلانأ عمرف 2 كامارآ

 لو هياعملاتهللا ىلدهنا ىور هنا بوج ولا مدعى له لدي و هجوزللمسقلا قرايشعالاو هيفنهتاواسم
 00 و قايكاهمد ىلاعت هللا ى مرو م>تاب هيف مانا ليت نون ةيخلار ارشد نام مسسعم ن نك

 ةماسمأو اا ن2 ناكر دم كاتو ءاشت نماليلا ىو نو ننمءاش3 نم حرت ىللاعت هود

 ةئوهيموةيقصوة دمحم أوةربو+وةدوس:احرا ندوى: منان مد ىلاعت هللا ىدر ةهفحو شزو

 ىلاع'هللا 0 .رتلاثيدحهياعيوجولابلثاقلا ]دة ساو ى-هتنا نيعجأ نهْمع هللاىضر

 الو كلعاممفىف ' ا الفك مأام.ف 8 [يفهاذح ه مهللالوةي ولدعيق .ةهثاسن ند دقن ناك سو ةلع

 نا كا ؟هيلع بودجولا مدعي همالعا لبق ناك اذهل قيد ةوثالأ

 ر>> نبا ةمالعللو رهاسلا ىف ل عقم نوع ىلاعت هللا ىذر هناحوزة-ج رت ىلءمالاكلاو مل _بوهيلع

 ىلاعت هللاهجرىن الق سعل ا

 تسانوتامركملا ىزعت نويلا * ةوسنعست نعهللالوسر قوت
 3 رد: ه نهول:, ةصفحو ةيق_صوةأاومدع ةشتاع

 بذهمنوه-ماظنتسو ثالث »© هد م ةلمر-م ةيربوج
 هيلا لك كل لاا عل هلل ىقر سا ل ات) وأى هير اهنلاو ل ل نمههلوةىفواولاو

 ىأ (عقار فأن عوأ) لوعفملاو ل اهلل انيلا(ىورو)اضنأهاور ىراخ كنا مدقن دقو (قاسدنلا)

 | 12 ورئىأ 00 هو عا اىف( الجر زيئ الا: واى طعءأ بس #8

 ىأ (انكوسنألات)
 تلد ةباهعلاريشعم

 سبحاص هب ص:>+اام.5ىأ

 ةوةلاوةردقلانمةوسنلا
 7 ةهوزةم ته ع ا.

 نيالت ةوق ى طع[ هيا

 عا#لا ىف أ (ال-جر

 هرك ذى( قاتلا هجرخ)

 قادكهو_هوهناسف

 : ناثكقىراخماا عودت

 دحأس لو اذهل سغلا

 . كل ناك
 الاةئامد كار ديول

 ة:سىف قوت هناث ىلاستلا

 هدأ

 (ىودو)ةءامالثوشالت |||
 عودإ) لو ملا ةخاصب

 ىو «وغو( عذار أن ع
 ه.اعملاعتهللاىلصوعنلا
 ىذ.رتلا برخأ دقو لسو
 ةراهطلا 3 هام :ماو

 اك ااه ءقى اثلاو

 مالسلاوتالع ادمأ اءدهراهزع

 لسع هثاست ىلع فاط

 ءلاهددعو ةءلاه 2ع

 تك



 ءأ ارّقلاسوواطن اك هنال ل ذ.س قل نيعمنءالاقز هع وللي ةنءواونأ رقي سرقلاءانب !نمىناميلاناسدك نم ءاوه 9 (سواطنعو 9

 00-0 أةوقمالسا اوةالصلاه ءاع ناحل ناموا ست قو همنعىلاءتهشلا ىذرةكئاعو سابع نئاوةريره أن ءىور

 هيدنج عضال لاقي : وهرك ذيءامسلا ن مرطقا |لزمو ةهد دوه ىشتسا نهود قرعم ؟ ماماريغصتلاب( مل نيناوغصن ءهلثمو عاجلا ف

 تامهناوةنسنيعبرأ اصرالا ىلع ه0 1 © نع فوردودلا:رثكن ماثدقن :هدبمح نا لاقي ودحاسوهو 57

 ةيا4|ىقوهتقءطوكلام

 ةوةدهاحم 0 :ىال

 نملجر لك الجر نيعبرأ

 ىورو ةنحلا لهأ لاحر
 ل_هألاحر ناىذمرتلا

 ممل جر لك ةوقةنحلا
 ه>دو الجر نيعيسةو قب

 لج رةثامةوق؛ ىورو
 8-0 رغع كك لاوو

 نممعارباص ناك اذه ىلعذ
 قايثشالاةرثكربصل ةياغ
 هاوةنا مل -عامث نكدلا

 رخآىلا سواط ندعو

 قامىل-_ع داب زانههام

 ةحمعلا غلا ضعي
 ةدانمغملا لو_صالاو

 حتفي (ىملس تلاقو)

 2 او ةلوهملانيسلا

 هب و-م)ا روصقم

 ىلا عت هللا ىلص ه:مداخو

 ىهىل.ةو مملسو هع
 ىو هنعة. فص ةالوم

 ةيادو عفار وأ جوز
 ةلباقو ءارهزلا ة-مطأق

 هللا لد ىالانب مداربا
 قافلسو هباعىلاعت

 اهمسا|نمتا.امعلا

 هرمع س + عل هربغ ى عطس

 دوادونأو دعس نبا ىوردةو

 (عستنا هئاسن ىلع دادىأ(ةلم اوه اءىلاعهلبا ىلصىنلاف ا ط)اّممددلو ع ارنءعفار ىأ اهحوز نعوأ منع

 رم 1 د

 ىلصهللال اوسر فاطهظول وىلاسنلاو ىبمملاودواد لأن نسا ظبأ عفار فأن ءىورتثيدحلا ادد

 فالت+ الهو لاناذإوهذهوهذهدنع ل تغب ناكوةدحاوةلءأو ءأ مونى هئاسن ىلع م ءاعىلاعت هللا

 اوس ب ا .ا لاعب هللا كد ىلا لوموهاذه عف ارونأو هتدايزوهلظفل |[
 هياورنم معلا ىقىالاناهريدا الاقزيثال :ةوقهلو-ةو حاصل 5 ءةوز مرهىل-.ةو تا ليقو

 0 ا را فنا سة والعر وطب راو ىطءأاذاءمنءىليعمدالا

 هيقو هحكوايندلالهأ نم ىنعنالجر نيعب_سةوةةنحلا لاحر نملجرةوق لكنا ىذمرتلا ىفوةنحل

 وف نافشعلاو مىل> رةئامةوةنحلا ىف لجر لك ةوقنامح نبا لاو سي رغ رع حد هك هنالاقو ولحرشت 1

 هنهمط وة بنتك نم عمد ندسلا سحاص ىلءنيسيه_ث نيدجأ نجرلا دبعورأة حملا ام د

 ةئامشاثو وثال ةنذ_سقونو نوريثك ه:ءىورو ثودحلا لءهس لا د و
 ازهىلعت هريغةثاممالكا ادءيةتسلا بتكلا بادحأ نم قد ونمت ”ةأمو رش عةسج ةنسدلو هنا ه. ككاو

 نءو) خصم انعى هخالاةب اوربا هلا ضءبىف عقوو فولأ وق !سوهيلعىلاعت هللا لص هتوق

 سواطوهيقاموءاور نممد2:دةو( الجر نيعبرا ةوقلسو هيا ءىلاعت هللا ىلع هللا لوسر ىطعأ س وواط

 هم-|ليقو طساونبرمثلا نمىل-قو سرفلاءانبأ نموهو ىفامدأ ناسك نب نجرلا ؛+ع مامالاوه

 مهريغو ساء نياوةرب ر-هىأوةكئاعزعىور وءارقلا سوواطناكهنال سوواطب بقلو ناوكذ

 هج رخأو ةئامو تسةن-سةكعىفوتو مهرب غوهنباو ىميتلاو ىرهزلا هنع ىو رومينعىلاعتهللا ىذر
 ىلعهدنج عضرمل هنا لي ةدياعماماوهو ريغصتلاب( ماس بن اوقص نع هلثمو) مهريغو نذسلا باخأ
 ه-:ءىور يب انوهو ةثامو نيثالث و نيد: |ة:سوتدو> سلا نم هترمج تمن ىتحةنس معي رأ ضرالا

 هللا هجر ىووذلا هلافاكاهمض نم طاغو ىنالخالب نيسلا حتافب ( هتالوم ىملس تااقو) نذسلا باصأ
 ىوهملعمللا ل_صدتعةيفص:الوماهنا ل يقو هةمداخا مال ملسوهياع هللا ىل_ص ذل رعمضلاوىلاعت

 ثيدحلا|ذهوهللا ديبعاجتبا نيااهتعىوروأ مع ىلاعت هللا ىذرءارهزلاةمطاغةياد عذار ىلأ جوز ىعو
 رهطتو عستلا هئاسن لعل سوهيا عملا هنالا لقص ىتلا فا ىطويسسلا هلاقاك دوا دونأ» اور حرت

 عاج لكن مل سغلاىأ (اذهن .أقو ىرخالا ىلا نأ لب :) نهنمةدحاو ولك عاج نمىأ )م هدحاو لك نم

 ا هنالفتياعأ هنااسأو رهاظفر هطأ هنوك امأر هط ًاوسيطأو كزأىورو( بيطأو رهطأ)
 ىنأاهجوز نعهنو رىملسن الل _صةمثي د !ذ_هورهأ ظ ار ءاعأو نانا لاكن لاو هشاعناب

 هلبحةس لستغ: لن ال-قو عاج لكل بالهنا اور وغلا ىلع ل_سغلا نأ ىلءىلد اد4.5 5و عد ذار

 هاكلع لاس هاه مدنا حب حصا|قدروام ومزالهنار_عنعىورو ةال_صا اءوضوك ءوضولا

 هلوةىف ءو-طولامه-ضع لجو زاوملانايباةدحاو ل_بغ هئاسىلءفودط ناك ملسو
 ل-سغي ىأ ىو-غللاءو_ضول ا ىلءأضو لف هإ_هأ5 دس>أ أ اذا مل_بوهيلع ىلا عت هللا لص

 هد>رو

 قيرفتلاىلا(| زد لاوو ىرخالا ىتاب نأ ىلبق 0 :دحا اولكن ابر ةلجأ نمل شغاىأ(ةدحاو لكن مرهط:و) نهعاجنعةيانك وهو

 رهاظالةراهظلا ل ءقوىوقأدى 13 راندا اان سي ,طاو كزادجأ ةءاور و طشنأوذلا آىأ(بيطأو) فظ:أىأ(ر عطأ) لسغلاب

 هرذ ذاك هديا مشا ان ىلح للا مهارخأ وةم م ذل | ىزلخ ال ةلارالا مهالوأناالءايضلاوءاؤصلةدايزل ىأ ن :طابلل ةيكزك-لاو بيطلاو

 ةردلا اا ةيمرلا مشلابماودلا ىلع ةيلح مودع ءدرلا قالخالا ن ءةدّرْيما ماني وفطصملا لئامشل ا ىلا ةبسنلا, ساني ل هدا



 روةعنهوةئاطالاذك ونارودلا ىعيفاوطلان م(ةلوالا نةوطال) نا خي كااهاورامىلع (مالسلاو ةالصلا هي .اهناميلسلاةدقو)

 0 مل-سلو نيع ست ىلع ىرخأ ىو نيدس ىلعي هدفد دارا نمثلشللء(نيحت )و ل مطالةباورؤ

 مرا >اوالا نهممٌةدحاو تأت لف هىسنو لي لق هللا اثنالق كلملاو هم>اص هللا قف هللا ل دس ق له , مالغب ىلات نولك ةأرعأ نيعبس

 هدحام كرد ناكوءا: مده 40 فلك 0 ثمل هللا اثنالاوول لسوهي ا ىلاعت هنن لص نا لون رن ةقمالغ قش تعأح

 طا ب هناىلامهضعي بهذو ف سويوبأ هلافاك بح سالءوضولا نا ىلع: :ءاذهوهج رق

 ْسسعسا ”وعستوأ أر اة ام ىلع دلال . نةوطالمالسأ اوةالصلا هيل عناميلسلاقدقو) ثيدحلاىفدرواك

 هل :عىلاعت هلل اىذر ةربره ىلأ ن ء ملم حيد ىفولات اكن وعاجو نوياعفاو ط!ا ىأ(كلذ لعفدهناو

 نيعيسىلعةل-ِللا نذ ةدطالمالماوخالصلاا يلعن ني ناجل سانا يه
 ىلع ىست :وللقي مل_فىلاعت هللاع ءاشنا لةثكللاوأهمحاص لاق وهلا ليدس ىف ل 8 :مالغب أت :نولك ةأرحا

 ءاشن ا لاقول سو هيا عىلاءّتهّلا ىلصهللالوسرل اقف مالغ ب تءاح:دخاوالا دل ور نممةدحاو تأ"
 ىرخأى وةأ رمان يعست ىلعةي اورىفوةأرما نيتسىلءةءاور قوه_:جاكاكرددلن اكو ث < ىلاعتهللا

 نالتاياورلا نيب صراع الواولاوأ مث اموةدانزلا 5 سوةأرم| نيع_ستو ةعسا ىلعةب اور ىو ني عبس ىلع

 اهضعب ورئارحاه_ضعب وأ ءاماتناكن اءاسنل هذه مث هل موهقمالددعلاو ريثك-لا ىن::الليلقلات ابنا

 فعضلاةلاعرشراصامناو اةلبق نااعرش نكمل عدرالا فرصحلا نالفرئارستناكناو هلاكش|الفءاما
 ىل_عو عاجلا نع ةيانك هناانمدقدقو هاوحراداذا هياط أون ثلا, فاطلاقب , وراعالا لو نادبالا

 اماو ةّمدْشملاب قيلعتلاو مسقل ازاوح ثدد_ ا ىفو نقيطالو نؤوطالو 9 ءاورتءاحنمتغالا ىفالثخا |
 ىةلالوأ 3قلاغ هتان كر نسل ةركال تف ةيسأ :هنأو هلم مال |! اوةالصلاهبل عن اميل نوك

 ىف سدا هنالدلولا هيلع مسقملا سلو ملءف هنال طخ و ملال ىن-عبثنك ل ثردحلاىفهلوقوثلاثلا
 ءاعر ني ليم تارا .دالا فلا رلا عاقب ةكردلاو هيلع ىنذال ل_ةءو هترذق
 لاق)خ ءراوتلاو صصقلا ىف لصمممهيسنوهرعأ دول نامياسوة- حاج

 ءاملادا رملا( ل-_جرةثامءام مالسلاوةالصل اهيل عنأهي اسرهظىف ناك امهنعملاهتهّنلا ىذر سام عنيا

 نادأر ااوسئارتلاو ساصلا نيد نم جرت ىلاعت هلوق ىفدو 5 (مكلاحرلا بلص لاح رلانمهعمتمو ىنملا

 ىلاعتهللاهحر(ش ءاقثلا ىحوتي رسةئامثلت ودا رماة ءاسعالو : هلتناكو) عاسلا فل جر ةئاموق هل

 ةئامعسو ةأمافغلأ هنأ ىورو )هَ رسةث امثل وأما ةئامعبس) هناك هنأ(ه رمغو) هتجرتتمد-

 نس ؛ عجوهفعضمهفضءبنأالاه- :عهباراجأاممدقت دقودد_علا ن ممدق اميق شد عاذهو ةب رس

 0 ولو 4- ا رئارحلا ىلعاهضءورثا رحل ىلع لو عاهضعب نا. تاياورلا
 رام“ ”ءالاا ذهب ص ةنودبزت تناك -ةنامزلارابّءانإ_سوه.اعهللا ىل_صهلاو-أ[فالتخالفالتخالا

 ناهيا ل ناكلاقق شاقل | نعىلاعت هلا هجر ضدصملا يام سكع ىهفلاريسغتورهظأ ناك-ا
 ناكدقو) باوصأاب ملعأهللاوفاشكا!ىفاذك وةد رسةئامعبسو5 رحةئامثاث مال_سلاوقال_ضلاهيلع

 عو نبت دج ع هدهزىلع مالا هياعدوادل
 لالح بسك نم ناكام هرملاق غن أاملضفأوك للان مهللاهأ ان آام عمابنج نم هل هأووه لك اد أ واهعيس و

 هيله ديرعالا ؟ثددحتاوهقفلا سك ىفءولصفو امم لضفالا ىفاوفملتخاو ةعارزلا وراحت او ةعن ماك

 عفرلاب(ةئامعا ءايدوأ أ وزب تقو)هريسفت ىف ىريشقلا هركذا (ةأما نوع تو عست) هباسن انهةحاحالو |
 مما

 لعفهناو) هاضقا م3

 لاك ىلع كلذ دو (كاذ

 هدهنم صراع الو هبوق

 تامثاؤسدلذاتاءاورلا
 اهريثكل ف :اهليلق

 ه>< سل ددعأاموهفمو

 لوصالا بار روهجدتع

 در للا

 تالاحابلعأهللاو تاعقاولا
 هاوراك(سامعنيالاق)
 هنو هريس قربرح نيا

 رسهظىقناك)اذوةوم

 لحجر ةثامءام نامماس

 ةأرعأ ةئامال هلناكو

 ىكحو ةيرسةئاشاللو
 هريغوةخسن قو( شاة الا

 دهم نع اكاءاراذك

 ناك )هنا ىغاب سعك نبا
 ةئامالثوةأ ما ةئامعمس هل

 ةلردكللاقو (ةيرس

 نيا ىسع هجرت فك احلل

 هل ناكن امي سنا محرم

 ّ اكدقو] هب مسه اهعست

 مالسلاوةالصلاهاءدوادل

 لاك عمىأ (هدهز ىلع
 نمدافملا هعر ونوهدهز

 (هنلعن - كك وز هلوق

 حست ) هدين ,« ىوربو
 رداد أما نوعست سلو

 هد واوقأ يعحاقد ه لد .ةوةرمه مضد (ءايروأ جورب 7 هكا نام .ادوادل ناك فاش كلاقونوعستوك وكب :قاسماتلا

نمىأت كل عافاجنا ىلعع ةرلاب( ةئام )هتحوربىأ ادودمةرتدةوةروسكمءارو
 هلأ اوس اهمع هلع ءايروأل ورث دعباعابا هجوزتبعا اسدأ| ٠ 

 اذهور دعمه. ا انو وه رفغمهبر تا طوةنتةااج بحأ رو طوال عر ع مهداعن هنآك امىلع

 مالسأ اوةالصلاهءاعن اميلسمأ ا اهمال قو



 هناحسمللا ىأ ( همت دقو)
 ىأ(كلذىلع) ىلاء”و
 ىقزددعلا نمركذام ىلع

 هلوك ريردعلا تاتكلا
 نع ةداكح ىأ (ىلاعت

 ئذللا نمكلملادحا نال

 نيم ةروص ىمايتأ
 ىنىأ (ىخأاذهنا)
 نوعستو عسن هل نيدلا
 نمىثنالا ىشو (ةجعن
 ةءانكانههتعتونأضلا
 ةءانكلا ناف ةأرملانع
 نمةحارصلا نم غابأ

 هسيفام عمريت أتلا ثيح
 ريبعتا !ىقسبدالاةاعامن و

 ريمعتلا ماقمىف وهوا يسال

 (سنأ ثيدح ىفو)
 هذع ىنارعاءال دمج دم سد

 مالسلاو ةال_صلا هيلع

3 

 د سس تتم
 صنلازو< ورم_ثموهوةدعلا لعانل|نوكد نأ ىلع بصنلاو ةءلعافلا لعرهاظ عفرلاف فصنلاوأ|

 ءاروواووةزم_ممنا لعق اغنالادغب هطبضواوةاتخاو ىفاربع ل ارسم ىنب نمل جرأ !ءءايروأو
 هءابوةزو سك مءوارو4ك اس هواووةموم ضم هتزمهوهرو . 9 صعمل مكقدهدو 0 م ليقف ة يت هان شموةل مهم

 هر وك ذملاىههتصقو سو هيلعىلاعت هلل ىلص ىلا ناميلس مأ ىعهتجوزو ىد سلا ايروأو هءاسنلا
 نمثلاغلا مسا ىفا هيام تأ يس هتصقوةجعنن وعستو عست هل ىخأ اذه نا ىلاعت هأوق قنآرقلا ىف
 ّق ناكماللاوةال_صلااهيلعدواد نأ لذو حورمشلا ضءىفاسا عت | :هدروزا:كلوباعكلا اذ_ه
 ىقعقااليفا ه]نيظفاحلا نعمك. لاق هنا لاقي و ةنثفل ا فادالهنأو هماعب مح ءأف ا ار نمد
 ءديدك سدا هنا لاقي ةمرلا نسر ئاط هيدي نيب عقوفامويهنأر حم قدرك واعرض وأ اهميغمو ركمأ

 لثغت ةل-.جةأرماىارقهنمدواد اطاف وخدم نمججرذن هعبتف ليعبر يغدعضوم 9 مرازقءذخ أ
 اهنعلاسو فرصناناف اليم ,وا.هعكلذهدازئاه رتسثلا ئاوذ رعشتلسرأ هبت رعشا ملف هتبجعاف
 0 هل» حن اهريماللسراؤلاتقللاو دعب هأ شدج عمن اكوءايروأ ىم-: كد :جنملج رأ مااا اولا
 لجرريخأ اماكن اكءادهشل ارمخءاحا لق دي شتس او همدع ةهدشأو ب رحل ةلرتعموهوةمدقملا ف توناتلا
 هملع نام اس هلت رإونأه وزو هنأ مابطخو سفن لك ىل ءبو:كمتوم لا لاق هيريخأ امأق عجوت مت
 نا تمس البالل ناك هنال كل ذك ةداعلا فرو لا نال :اغب همم لهأ نما ومنا ف ولا «رنم عزف هياع الخدوهطئاحارو ف هيلعد ثا وهو اظهلءئامزا همك ه ملعيل نيوصخ هإهللا ثعبق مالسأ اووالصلا
 ىلعامهمالك اررةوىلا«هتلاهصق (يرتتالو ك>أ هلالاقو امهمأاصقو ف ختالالافو ف ولا هنمامهقف
 ةأرهلانعةيانك ةدعنلاو ىجوز ىعمبلفك اوأ ىتاافك ىناهل حا ىأ اهينافك |ىلاعت هلوقوءانر اناس
 اقوى دلل عوجرلابهرآوهرح زفرقاو لو ةءامهمصخدوادلاققهرهةوىلعه:.لغا ىبلغىأ فزع هلوقو
 لدشع هالادام ن اهاؤ رعو ل عقام هلاننب ل رقوادارأ اعرع قدا .سالاعفتر ل ةوابهذو است كمل دق

 هذهواولاو كلذ رسقهيضرعسا لاق همدر ىنيلاطاذا عنص'اميراي لاقفىلاعت شارقغفادحاسرق هل
 هءلعدواد ةصقب ث دح نمههجو هللا مرك ىلعن عىور ىتح با: ك-] !لهأو صادقل امارتؤاا_مةصعلا

 دوادن اد متعملاوهدنعمالسلاوةالصلا م.يلع ايدنالا ف ذةدحو هونيتسو ةئام هندلج مالسلاوةالصلا
 ىقهلثمو اهجوزتفءرطاغ يطب اهقلطفاوق ل ط) هلأ سفهتبجعاف هنأرعا ىآر مالسسلا وةالصااهيلع
 دقو) اذهىلعمالاك-ا|ةيقيىايسوراصنالاو نيرحاهملا همالسالار دص ف ل ةمناك دقو زداج مهعرش

 لاقاكةوتالاك ةمصصلا نال خال لزم مرخ "الا امهدح | لزن وءابر وأ ةلزنم هه فنا ارت ني ذالا نيمصاملا نع
 سسدللا اهقر_عن ةمذو 2 بيرق امس ولة

 نالُث دنأتل اديك اًملاهؤان ن أضل ىئذ 'ل الا ف ىهوةجعنلاب:أرملا نعىنكتبرعلا وهملظلاديدشت

 مرد ملاهتيلو ىل تمرح 0 هإتا> نك صنئام:أشان هلوققواشلا
 لجر لو الف ثيدحكدارملا ناي لوأ ثينأتلا ديك ندب رلى | ةح عز دوس منا فحص*ىفو
 نيل.ال ىتاا ىهوةركذمةأرمااهد_طواهجوزا مب سن امس ةثنؤمءأ ما ىب-هعىثنالبقو ركذ
 مهدس>هجاعت ةرثك عم هناقه.حاص - ان ىلع عينشتةدحاوراهغ صوواسمبسنأبالو اهجوزلا
 طسوالا فىطقرادلاهأور امك(مالسل |وةالصل!هياءعهنعسنأثرد->ىفو) تا

 لمست

 ت72 2 22222222219222 22553 2 2ئئ525:ئ525--2ئ6ئ2255-2-22-42424646222ئث5ث5322ئ5 222 22تتشُظ54ْشظ5 2س[ [ آ 1 659آ6#“©شدلسلسؤلاُاُْسُالُاُاشللل7702تئ هلى[ 55592222-505 2 ب حتت

 تمههشُُسُْشهْشه5ه22222222222222----5--3-3--3عع

 4 سس مس م سس سس سس. ص سس تس م سس سس: يس صح

 200222555222122 1 و  _سسسسسسسسسسسس»



 م ىلا ةبسنلاب(ةعاجشا او)ءابحالا عمذو لاو مركلا ىأ (ءاخسلاب) لاصتغا ن ءىأ ( عب راب سانا ىلع تاّضق
 ( را

 2 ماقملا ب سانالهنا الف مهضعب هركذاك ةوقبدي دثكااذخال. هريسفتامأوءاطعلا لاحذخالا أ( شطملاةوقو) ءاسنلل ىأ
 (ءالقملا دن ءدومح فة! ءافعذل اهدعاسمىلاهءلسوتيىذلا ىأ(هاحتاامأو) عبرالا نمةل 3مل صخالةعاجشلا تا مث نمنح

 ىأ (ههاحردقبو):ريثعمنوكت ىح 15١ ةعبر ل |قةوىلعتناكاذااعةديةماهمكلةرماسمىأ (ةداع)ءاملعل اوءاكحل | نم

 ىلع)لو محطم انبلاوديددهقلاب" (تلضنإ لادنا ىلاعتدش هجر شو كل لان عد ا
 د_ءالاو هوطسلاةوقوهشطبلا(شطملااةوةوعالاةرثكوةعاد_ثلاوعا سلا عب راب سانلا

 رونو ماحرالا قس _ىنةام اءامدنال ٌةوتلا ناهذا نم4يقامل اا ةرثك ىل_عه_فةطعو فذعب
 2 تاتو هنانآ نم هنا وه وةفءضت ل _سو هيا عىلاعت هللا ىل_ص هنأىلا ةراشا مظعلا خمو نيسعلا

 اهتبعوابتءاطو_ولةلاريخ_ُب سانلاد_:ءابيجو هنوكوهو (هاحلااسأو) ةعاج_كلاوءاخ_لاا

 تولققه_ةمظءعناك اهد_:عماتلا لاك اداة تعارالاداةننال يهوهدصاتمىف اهبايرألامعتسا ىلعر دقي ثيخف هلاهدايقث او

 هات املع لونان ىأهلاحاوأةيفرظلا لعب وصخم ةداعدالقعلا دةعدو هحف) ءاقرالا دبعم_بناك مهدعل د يح

 هنوك ولاحهنال-هقو وغل فرطدوم>؛ ىف ءةمدتعو اريمعهل_عجز وك وهدمحءالةعلاةداعترح

 دنع هلض رع أم بس تكحاع رش مذ ل5 ناك ناو هل_صأو هناذ بس ستكأع :رشدو# هنا ىضةعيالةعادو
 ردي و) لالا ىلع ىذامهيلع ىدةكالو هءس سكي لالا ناللالا نماعفنمظعأو هو سانلا ضعي

 ىلاءت هللا ىل_صىنل اهاحدارملا ل ,ةوههاحةمظ ءرادقعسولقلا ىف مظ عب هاحلا ىذناسنالا ىأ (ههاح
 قو دلاشملاءاظلا سافونم_علارسسكب ( هماغع) نوكي د ىلا ءاوملا ةرخ" الاقوةونلانامتدلا ف وهيلع

 لاك اداقةعا ىلع عرفت همة: 121 نآل( بولت اا ىف) ىجاحما ناهرب لا هلاق كريم ضل !ءاهرخآ

 كل
0 
 ق) هممظعى أ ريم

 ىقلذلابولةىأ(بولقلا
 هللا ل_صههاحردقب وأ

 قل ادن لو هيلعمملاعت أ

 لهج ىنأن مدخأ مال |

 ىلاهليا نم ىثارالل
 ه-:ملهجوأ اهارتشا
 ىلال شي رقتلا| فول طمو

 اه لتمان اراه ل -ه>

 رمال كلداي#ن|نمتعانص :
 هل لاذا طرق عمد اميه ل_بودرلد ىلاعت هللا يدناكدقمسانلا بولق ىفهنأ ةمظءتداز هداقتعادادزااوةردقلاو
 لاك هاناتوادعو هالصلا4اءىسعةث_صقرىلاعتهللالاقدقو) هلوقب ادو © هنوكدرأ مث هئاد_عأ دنع ىت>امظعم

 برضناالاوهامك< و نم»أالا نا ىلع ادد قو نم رادلا قهتنادنعءاحاذا ميظع ىأ (ةرخ” الاوان دلا ىفا هيج ومال_سلاو
 تُناكهتوتعمسو ىنانإا ىلاسعت هلوق ىفةلك نمةردة ملاح هنا ىلع بو ص:هاويج وو لغع هنزوةهجو لص[ ناكو تل ةفةهاحولا
 قىلاعتلاقد-_ةو)امعر [|| هترولعبةرخ” الا ىقوةو.ثلابايثدلا ف لسوهيلعمىلاهتدتلا لص هتهاج وو هنمةملكي كرش هللانا
 ةالصل اهيلعىسءةفص ع (ةريثك هناف [نكل )لا ةفولعلا نم يقال مومذمهنا نممهوترام عقدا دو هنوك ىلع ٌكردتسا مترمأك
 اذىأ (اهيجومالسلاو (سانلا ضعءبلرطم وهك) اريثكام وهدم ول عك ومدسكام هل ضرعي ىأةدسقملا وةهاعلا ىهوةق عج

 ىف)ةميظعةهاح ووءاح مل تيقاثلادويقتل ماللافةرخ* الاىفهياعسئرتي وهيقعب امراتعان (ةرخ"الا ىقعل ) هل ضرعبامر|بمعاب
 همذنمهمذ)ة-قاعلا قررضل ىأ (كاذاف) ةليلعت نوكت نأ زو<و ل.ةاك تقولاب صيصختلاو
 مومدمرعأ سفن ىف هنالالا ذه مذ نمهمذاءا ىأ سانل نسب ةره-كلا مدعو لو لاو هو ( هدض حدمو
 نموا نيدل :احلاو لالا بح نما دفان متغىفالسرأ ناعئاج ناب ذام حيدصلا ثيدحلا ىف دروأك
 هنال مارحد_هْزلاولءااك هيق تسل ةفصداةةءاببولقلا ىف ةازنالا ةعقر باطل اقف ءايحالا فهل صفدقو
 فسو لوقكح ودمزئاجةرخ”ال' ىفهعفنو سال |عفتل ةليسواهلعجيلهيفاعاهملطو سنبلتوبذك
 ىلاعت هللا ىلص هلوقاذه نمضتدقو مياع ظيفح ىف ضرالا نئازن ىلع ىناعجا مالسلاوةال هلاهيلع

 دنعىأ(ةرخ”الاوايثدلا

 ةلاسرلابا.ثدلا ىف ءامهلهأ
 ةعاف_كابىةعلاو
 رضموهفةريثك هنافآن كا)

 هياور قو( سانلا ضءبا
 ةعل] اثلا ضعت ١

 ىئ نس كا 0: 7 2 5

 ةرخ الا ىأ(ةرخ"الا 0 رادو هندق عراسالا دلل |سانلاريشن نا هللا همص ع ن مالا رشل اندرات حا 5

وهمذ هلوقىلعفوطعم(ضرالا ىئولعلا مذو لوةلاحدم عرشلا فدروو) ىوبملا |
 ث.د_-هاىفاكاذه

 هاحلا نوكلف ىأ(كلذلف) نيقتلل ةمقاعلاواداسفالو ضرالا فاول ءنودررالسدالاهامكةرخ ' الارادلاك |" ( ل اغش هو )

 00 وهو( لوا حدمعرشلا ىفدروو) ىلا نيباميفرابتعالا مدعو لولا نم ىأ (هدض حد موهمذ نمهمذ) مهضعبب اضم

ىلع مسقأول ه] هبال ير مط ىذري_غأ ث عش[ بر ث . دح ىف در هاك ةرهشل ادض ةمجعملا
 2 دعنالا تكهللا نإ ثد دا ىو هرمال هللا 

 ثيد-كاىفاكةرهشلا وهاحامذع را ووكأ(ض رالاقولعلا مذد)ا وفرعتملاو رضحاذاواودق:ة,ملاوراغاذا يذلا ءايقخألا

 هاحلانال_صاخلاو لاماوف مثلا بح نمةياو رقو نمزملا نب دلماحلا ولام لامحنماف دسقابمنغىفالس رأن اعثاح نايئذام



 راقولا ىأ(ةمشحلا نمقزردق سو هيلعىل اع هللا لص ناكو) لاحناو لمعلا و لعل نيب نيعم احلا لايكسلا باررالن ارضم لاملاو
 دنعةوبنلالبق)نويعلاىفةناهملاولالجالا ىأ(ةمظعلاو بولقلا ىف)ةلالحلاةبسمىف ++ نكمتلاىأ(ةناكملاو) ةبيهلاو
 قأنع ماك (ةيلهاحلا

 اموةيضتلاك إنت ىفل هج
 م .هاسةيأ اضن أهنعىو َر

 هنالث ديب ب نمالجر
 ثاثهلياد ربخ ىش» رعبأ

 ند سانا | عنتمافاهمع

 ل وسررمخ ا هلجالةدانزلا

 هيلع ىلاعتهّنا لصدلا
 ىحهدازف كاذب لسو
 عاب مهنماه ارتشافىذ َ

 عابمتن اا نيريعب اهم
 ه-:2ىطعأو كلاثفا

 بلاملا دمع لمارأ

 هرظني ىزخم لهج وأو
 ىلص هللا متماك-:ءالو
 كايا تولع ىلاعتهلا
 تءئصام لدا دوعت نا

 ىنمىرتفىنارعالا اذهب
 دو-ءأالراةقءزكئام
 ىفلخ نيةيمأهلاةفدهتاب
 نالاقفد#دىؤتالذ
 تنأراك ىء«متيأد ىذلا

 هنيكنع الاح رةهسسوم

 مهحامرب نوريش هراسو
 اهاباتناكل هتفا اخرا ىلا

 (اهدعب و)فوكاهالىأ

 ةودنلادعبهاحلا قز روىأ
 هن وبذكي مه و) مهدنع

 ىأفيقخةلاودن دشنلاب

 ةيلهالا لهأن الالاو
 بذكلاىلا هوم
 نودصقي وهاك أن وذؤنو

 ذب ( ةيفخهسفن ىف )هاذأ
 نوكسواهرسكوءاخلا

 2 2 م44 م 0 0-2- 2 | امعأ ةمالع اداقىأ عيحاواذا ىت> .واق ىف هتمافعو هرودص هده ١٠م٠ ؟ءاملا مخ ىاءاعلا

ذ ادق نايحالا صءبىفم-_مناىفانبالادهو اهلثمىرخأ عئاوو ىف 0
 مل-_سوه-يلعىلاعت هللا ىلصدو

 |رادلا كلت ىلاع:لاقؤاوةرعيملاو رضحاذاواود_هّدقيلاوراغاذا نيذلاءايقخالاءايقتالا سحمشانأ

 :دئازةهصي اديقمةي"الاىفولعلاناكناو اداسفالو ضرالا فاول ءنودب رمال يذالا هاء ةرخ الا
 ةحودمم ةليضف لوا نوكور وهظاادض أ طخا وح فو ةمدعملاءاذلا مضي لولا وهريغوأ لا نم هيلع

 مومأللا نافءاماعلاةعالاو نيدشارلاءامنا# وهو ضرب 1 نيذلا مال اوةالصلامبيلعايدنالا ماقمرضنال
 قلو !نملضفأ ل ب مومذعسداقد_.ءلا نم فاكتربغ نمههللا نماهدو>وامأف ةرهشلا تاطوه

 ضرالا ىفاول_ءنوديررال هللالاواذإو ه5 وطةمال_وهتدن صولخ عم سانلا عفن ىلعر دق نمىق>

 ىقةراشالاهيلاو ءايحالا قهمل اراشأ اك نسحأ هقحىف لو ةلاو كلذ ىل ءريصت ورد#.1نمرنوللعء نود ا

 رعاشلالافاذلو لقبلاءاملاتبنيإكبلقلا فقافنلا ناني هاحماو لاملا ثيدح
 ليوطلارهدلاّةح ه ارلاو زعلادارأ نم
 لولا ىذرب و س «ه« امل|نمادرفقنكيلف

 لياقري_غايقاك « السلقناىرو

 سانلانيعأةمظعلاوةباهملا ةمش امدارأ (ةمشحلا نم قزردقرل_سوهياعىلاسعتهّللاىلهناكو)

 اذهيف عبو ىريسغتلا فطعلاك ةب ونعم ةعفر ةعيفرل داما ىهو (ةناكملاو) هياع هفطعاذلو
 هقيةحتودب اهملاوهوهانعم مزالهردب رازءايحتسالا ىنععسانلا مالك ف تدر واهنالرو هما لامعتسالا

 ىننالا لوقهيلعوءايح: مالا عضو ءسانل | اهعضت ةمشحلا ناد.سلا نبال__ةاكلابدأح رش فاك
 هيضغ ىأ همدنحاماذهلاقيبضغلاىهامناكلذكس لو 4 متعبة يسأل فيض

 هللا ىدر سابع نيا نعىورو ءايحّسالا ىنهعنوكتاهناهريغ كذور وهكملاو هوىمضالا لوةاذهو

 حامرطا |لاووةمش>معاطلاق هنأاممعىلاعت

 ىماشتحاهنهلتواءيضوس « انلانيعأقفيرثلاتنآرو
 ةيلهاحلا لهأدنعىأ(ةياهاملادنعةوبنلا لبق)ةمشلا ىلع فوطعم(ةماظعلاو بولت! ىق) ىسبتن]

 ةيلهاحلا جربت نجريبالو ءذموةئعبلا لة ناكاس ىلع قالعتو ثعبملاودلوملانيبامةيلهاكلايدارملاو

بقاماهبداريدقو همالسا لبقامهيديرأص خشال_ هيض نافإ بم حرش ف ىوونلا مزود الا
 ل

 (ةيفذهسفنىفءاذأنودصقي و هءاكك انوذوب وهيوذكيمهو)ةومنلادعب ىأ(اهدعبو ةكمح- ف

 موب وأ قف هتمظعو مهدنع لو هداعملا«تهنلا بص هتب اهم هنالزاهربلا هلاك اهرسكو ءاخما مذ

 اومظعأ مههجاواذاىح) لاحوأردةموأروكذ 1 قاطملوعغمبوصنموهو هنوذؤراس؟هنوهجاونال

 رثكأو مالا سفنىفاة.نلابا_هو(اهضعب قأ يس ةفو رعمكلذ ىفهرابخأوهتحاحاوضةوورعأ

 ثاثب هلباريخ ىهةرعباةثالثديب زىنب نمالجر مواس هنأ هللاهنعل لهجىنأن عىوراك لاوحالا
 كر سرد كلذ ملسوهياعىلاعت هللا ىل_ص هللا لوسر ربخا ف هلجال:دابرلا نم سانا عنشم أمم

 ىزخم لهجوبأو بلطملا دبع ىب لمارأ هن ىمعأو ثلاثلا عانمثنمثلابنيريعب اهنم عاب مث هنماهارتشاذ

 ىءىرتق ىارعألا ذب تعنداءلئلدوعتنا اياد سوهياعىلاعت هللا ىلصلاتمثماكتيالو هرظني
 تيأرام ىمميأرىذلا نا لاقفد_هديىتللذ فا نيةيمأ هللاةفد هم ايدوعأاللاةفدركدام

اكل ه-:ءااعواىل ام_هحامرنوعرشب هرأس وهن.؟نعالاحر تدأردقل هعم
 ىوكلاهالىأاهاباتن

 ةرهج

 ىنأ عضو نم عقوام ىقانيالقه_عمو#متالماعمسل انراشعأباذهو هريس ىقميملا هدصقمىأ(هةجاح اوضقو) هردق اومشحىأ (همأ

 ىلاعت وهناحمسهزلا هاش نا هل ىقىأ (اهضعب ىف أيسةفو رعم كلذ ىفورأ .*أو) رح !قدجاسو هوهرهظ ىلءرو زحل الس له>



 ماك ورصنو عك هلعفوةرحاوهوث ملا نمرقك ىذل تبمفىلاعت هلوةىفاك هلعافركذ عمةروص لوهحما ةعيص ىلع (تمميناكدقو)

 ىفو(هتي ؤرل) عزفي وفا ىأءارلاوءايلا حّافب( قرشي وزرمحتي و شهد. ىأاضرأ لءاغلا ىلعهؤانب ز وجرفعصقأو هو ىنعو

 هين نوكسق فاد حامب (ةليقنع :517/ ىوراك مه واقىةمظعلاو ةبيولا نمهيلع لأ ا (هربول نم هني ؤر نمةخس

 لهجىنأل وقو ءا ارسالا ةصقىف هأمهمب دكدودحاس وه دو رش اهرهطىلعرو زحل مهعض وك ةرهج

 مسوهيلع ىلاعت هللا ىل_ص هلال وسز لم<و بلاط لا دمعة نع تغرتأ هعطتال هتوهدنع بلاط ىال
 لوءفملاوأ ل عاغلل ىنبمىثالث( ترمي ناكدةو) متل اةعمرعأو هللا :ريغاوب رهظت ةمك-<كالذلانايخأ

 ىأ ل ءباين ملعاغللءانسلاب( هم, ور قرقي و) رفك ىذلا تومقمل عت هلوقىفاكشهدن هريحتي ىعع
 قوءاهو مالو ةد>تلاةانثاللا نوكسو فاقل |حتقب (ةل-يقنعىوراك)هل_ءاف (هرب1 نم) فام

 ةايقو عابس مأةيعا زخلاةليقو راسا ىنب تأ لاي ورامغا ىنب مآ ةليقث الث ةليقدل لاقي نمتايباحصلا

 نيغلا معاقبة ب ونغلاةليقو نحو تم ةمج عمءازو نونبةرنعل ةمسن ةيزنعلا يقوي رمزعلاةمرخ تنب
 نئشىفو ىذمرتلا لام ىقروك ذماهئيدحوةمر#تنيةليقدارلاوناهربلا هلاقأكنونلاو ةمجعملا
 دحسملا مل .وهيلع ىلاعتهللا للص هنأ راغأ وهو ىط ا هلاتاك همام دعس نباهج رخأ ود واد ىلأ

 فادخاناودارااوهاذهو قرفلا نمتدءرأة ل ا ىفاعش+ مه: :.ارامل تلاواصفرقلا دعانوهو
 ريخالا نيب ىفانمالو ةيميمتلا لب لاقي وةيزنءلاوأة ب ولغلا ةمر خخ ةنباىهىفاجتل |لاقو هلظفل ضعب
 1 ءده ل ثم قورازن نب ةعببر نم ةريعلا نا اك ممتن مىحورأر يزعل اورمزعلا ىنبل ةبسنةي رهنعلنالءريغو

 هلوقو فو لا نمةدعرابتةحل ىألوهجلل ىن.متالمهملالادلا حّتؤو نيعل ارسكو ءارلانوكسو ةرمشلا

 ةنم بمان) ا مس وهيلعمللا ىلص(لاقف)تدعت راةخس قوف 04 ددوهو نيدح قب 6 رّقلا نم)

 مدعو نانثمطالا ئيزلا ىأةنئامطلا يدعاتهةئيكبسلاو املاجرتةنكسل ااه(
 ىأرمالااهبادارمةي ريخةل لاو رمخوأ دة ماها نع عقرلابةدم_ةعملا خسذلا فتدن ةنيكسلاو فوم لا

 نيانأافاليةامانهتدثي لو ىمزلا ىنععلعفمساكيلعوأءارغالاةنيكسلا ىزلا ىأ بصخااب و ىنكسأ
 حمعدو حصقالا ىلع ماا ريسكب نيكسمو سد: ةئيكسموة: مكس نب و ديدقلا لك ان سد رق نمةأرعأ

 ةريقف ىلع لج مهنكلءاتل | هةحانال غلاملل لاعقمو ليعشملا.نالءاملا اهقحامالز ة:يكسمق>و

 هللا ىذر(دوءسىفأث يدحىفو)ادج ليا ةوهو حت فةودد شت ورسكت دقو فيقختلاو حافلا, ةنيكسو

 ىراخيلا ىفاك ىردبلا هذعىلاعت هللا ذر ىلا صل ا ىح رز ةيلعُت نب ورع نب ةمةعوه هنعمدلاعت

 اهنكساعاورثكالاهيلعوةيناثلاةبةعلادهشاعاوارد.دهشهنا حصن لهناىلاعت هللادجرربا ا دمعنء|لاقو

 تامونخ ابا أ ودجأ ضد أ هنعىورو نياوقلا نيب عملا لص اذهب واروضحالارادىردب وهف

 نءوالو صومهنع سق قدرط نم قويبلاهاور ثيدحلا اذهونيعب رأون. اة اوأ ىدحاوأ نيعبرأة نس

 هيا ءىلاعت هللا لص (هيدينيي ماقالجر نا) ه»هكو هل ةممك اهلا جرخأوظوفحلاوهلاةوالسرم سدق

 هللالوسر تأ ةءاورىفو هفوخ نمةدعر هبذ-خأىأةلمهملانيعلا كوةزمفامضد (دعراف) سو

 ةمحعملابض ئارفللك ةلمهملاداصل اوءافلابهصث ارقد ءرثت تعد هماكذ لحرب سو هيل عىل اعت هللا ىلص

 هماقو( ثيدحملا كاع تسل ىفانٌك يلعن وه هالاقذ)ى ئالأ نمدعرتىدكلاو نحل نيب ة<ىهو
 نيهلا مالاوهونوهلا نمرعأ ةروسكسملاواولادي د_ثنب نو هود. دقلا لك ان سارق نمذأر !نيااناماو

 لاق فذتال ىنمعك راع نوه لوقتب رعل اولهسلا

 اهريداقم هلالا فك 01 رومالان انك ءاعنوهذ

 ةب ريثعلاةمركك تنب ىهو

 ل قو ةيدنكللا ليقو

 هتآراملاهنا) ةميمتلا
 لوه ل اةعم هد(تدعرأ

 رسكب ةدعرل اهتذخأ ىأ

 بارطضا ىتهو ءارلا

 ىنعملاو فو لصافملا)
 (قرلا نمتدعترااهن
 فوذحلا وهو نينحتكب
 ىذمرتلاردوادىلأةياورو
 هللادعع نءلئامكاىف

 اهنع هتدحن عناسح نبا
 وهودح لا ىف هتأر اهنا

 تلاق ءاصقرقلا دعاق

 ىف عشخ لاه”, راماف
 نمتدعتراةسساحلا

 دء-س نبادازو قرقلا

 كيلعةنيكسماب لاقف)
 ئأبصنلاب (ةزيكسلا
 قو ة-فتنامطلا ىزلا
 ةنيكسلا ىأ عفرلابةياور
 تدش,ملو كيلعةمزال
 حستلا ضعي ىقتدئاساذه

 (لكات أ رماني اانأاسما) 1

 ح.حصر غكلذود.دقلا

 ىناسملتلا هركذام ىلع
 .-مارسكب ةئيكسملاو
 ننلا متت ةيكلاو
 خيصقلا وه هه

 ىنأ 0-5 دن ىو)

 نبةسقع ىأ (دوعسم

 0 ل هاوراك ىراصنالاورع

 مل_سو هيلع ىلاعت هللا ىل-صهمادق ىأ (هيدي نيب ماقالج رن ا)هحومك الاهاورو ظوفحملاوهلاقوال_سرعهذع سس قن عى بلا
 عزفت ىد ةملظل|نيطالس نمناطل د ىأ نكست و لبقو ماللارمسكب ( كلمت. ىفا كيل ع لرعأ لهس ىأ ( نوه هللا د عداف)
 هلوطلهركذي لولا ىأ(ثيدحلا) ينم



 ردك ' انور دخلا ضيقا !اصدا ىو (هل اسرلابهتلزنم فد رشو) قا نمضيفلاذ أ ىهو (ةوبنلابهردق ماظءاماف)

 ( ذل و ةماز كلاو)ءايدنالارث 0 اس ىلع ىأ( افطصال .) هرووطظوأ ا متدابزو تدر ةعزر ىأ نونلاوءاملا,هحس قوداغلانوةزمهلا

 ءارسالا اهنمةزجعملاعاوناىأ
 ةبانهقوق سلهبانعأ|

 ديسةرخ الاؤوهمت)

 ثيدحف ام (مدادلو
 مدآدل اودمسانأ ى راحماا

 ديس هناداراااورذالو

 2 3 اا اذه

 لدضت اوهىذلار شدا ١

 ل_ءاديتاوولخلا ءا عاونأ

 اًذنأ ى 1 دح
 نيرخكالاونيلوالا ديسأنأ

 ضعء»ىدي زو رخالو
 رقاالوانهلو الا

 ل ركب نالعصنال هنكمأ

 اذه ىبءمىلعو) ةءاكح
 رلى( لحصفلا
 ىع :( :(مسقلا|اذهانماظن)

 هعيجىأ (هرساب) لوالأ
 تافصد هد لم كشف

 ةيفنم تامسو ةغي رش

 برضلاامأو *ىل-كق)

 وعدتامم ىأ (ثلاشلا
 هيلا املا ةرو ص

 ةيماذكا ب _طقشسلو

 نم(وهف)هيلعةي ودحم

 فنالعاو ةيئمحا هذه

 تالا فانك م)ةينلا

 هسقنب ىأ(هحدمتلاف

 رخاشتلاو) هترثكبوأ
 نيب :امدفىأ كيلا

 0 او) ة اغلا

 ةصاخت ادنعىأ (هلجال

 اهناق (لاملا ةردكس 5

 ”لاودلالا عيج ليص هَ ىلعال زاجالاا ىلع ىأ ( ةإ | ىلعهبحاصف ) لاوحالا ضعي ىف حلم

 ردم مدس ا

 00 0 )َ اهنلا غابمو هرءاف) ىلا ةردسملا هلوصوو ىلدتةاند ماقمو 584

 ) ىععا ميكس هرو<و ماآللا رس ا ار ب تي اك سسك

 نيب هريخو هللا نمهءاح ماله | هيلع لل ريج نال نم ى اخت ىت> ةرباملا كولا نمش ىنعي ناطا سلا
 ةعب رالاءاعإ 2ااذكو كلا ار هقصوب ضرنملو ادنادمع نوكينأر ات |فايدن اد معو ايدناكا ءنوك هنأ

 يل ا ءالاذهن ا انهمهضعب لوقلهحوالف«:ءىلاعتهللا ىذرةب واعممالسالا قف كام نملوأ 9

 مل-ج ب رلااذ_هوىمت ابطا ادنعئلولملارئاسك كام هنا ىننالا درب 1 هناقةوسن هك مناك ن اودكسام
 3 رقمةومغلا نال مظعلاب هتوبنر دة فصوىأ(ةوبذلاب هردق مااا تندم كارت نمدحأ هسا

 ةظطقشاو اهنالذقب رشهنلاسرةلرتم ل هج ( ةلاسرلاب هتلْرْم فد رشو) ف ءتك الامه مج ماا - نمهيقوهللان .م ه]

 هغيلش مييلا لورا تما هلعج و هادع نم ىلع دا ف رش هريغ ن ودك دلل هان ؤوهقلمخو ىلا تاس

 يعاكفار هالاو ءالعالا ىعععأ لاو نونلاب ؛ةقانال (ع ءافط_صالابه“ دن رةقانأو )ىلعالا' اللاب , هلاصت ا نع

 ىلعالا فرطالاهصرحمتل لج ورعمجلاعتهللان هدام اقمررقأى هوهتنالوءاقطصالابدار اأو ها

 هريبعتل نطق حاحصلا ىف لبا ىلع ةبقرملاك ة.ةرملاوولعلاوهوبوترلا نماهمالةثماهلعجاذلو
 ةد-حوم لاو نونلابةاناةفانا لديةخس: ىو هزه كلذةفداصعةسترلا, هانوةلرئاايامنانوردتلاءالوأ

 امةرخ "الاف كلذقالاو ومل_سو هيا عىل عت هنا ىل_صدرم أ روهظ لل اهمالاهصخ (ايندلا ىفةماركللاو)
 ةءابنلاةياهتوهىأ ةيابن وكي ىرخأ ة برع هقوف سدل ىأ )د اهلا ان موهرعاف) هرك د يسأيك هيف ةهمشال

 7 الل دل فرق وسو اامز يحال تا قطس(عدأ اوديو ”الافوهمن)

 وهولبق اهضعيىؤفتدأ ”وءافشلا خس صعب نم طقةسرب كالو هلوقنامدقتورخ الو مدآدلو د سأنأوهو

 هلأ ن مو لو هيل عىل اعتهللا لصين اماكن مالهزرإ هجر ف نصملا مالك نمأن ههناللوالارش لا

 هنود نم ءمدادروالهدلوومدآعونلاأذ- -هفرش ةأاناد| ارااور_ظنهيقوىناسم الا هلاو[كة ءاكحوهف

 هللاةمعتنات ردك عقاولا نأ ل ليهسقن حدموراخة فالله هركذب هنار هالو هوقىن_عمىفرموىتاول تت

 كب هيا« لالد سلال ةجاحالو قر دنع "دارنا نمهنممظعأو هامىل نانا ذ همر خت ف أال أدار او[ ىلاعت

 0 ملسو هيل عىلا عت هللا ىل_ص مويدت ليضفت ممالا ىلع هنمأ ليضعت نم مزاي هنالةمأريخ
 اذ_هانمظن زابهراةئتساب زيمل و ار ثكب حدمتي ف اص وأ ىلع لمثل( ل_صفلا| ده ىنعم ىلع 1
 دقعلاك هيؤام ل_ءق-تاذلاد هم دوه<ةااوهوهنامءلاعو_ضومأت اءجىأب د !!نملوالا(مسقلا

 راشملا لصفلا, دارا لوق: نأ كلو ليفاكالميخت م طخ !|هإ تدل أو ةناغ ؟دءارغلاوىل اللا ىلع ىوتحملا

 هنطد رباع ربسسالا لش رسالا لسصاو هعيج ىأ( هرسأب اهرخآىلا هردق مظءاماف هلوده: مضااعهيلا

 ا ل 1 اوةطاب رب ريسالا طخ لي ةاذاقهن طب ربامىلءقلطن وأ

 اسيلع ل اغااو ثنؤتورك ذن هعمل اوةلاح عج( تالاحلا فا ةئاموه تلاد !ايرمضلاامأو ل-صق) ١

 ا !|نيب( هدب رخا 0 ملا ىن_ءعوأةرث كال لءعنوه ع

 ناهسا ماقمىفرارك هلا نماب رهو ننعم هر اعلا نيب را ل م(ليضفتااو)

 ةل ؤلاقاكاذ_ه(ة للا لاك ندم سام نول كاد *(لاسملاةرشثكمك) ةياطخخلا

 ايدل !ارثكأوأ سانلاما وعىأ(ةماع' اد:ءم_ظعم)لاح لك ىفالانايحأ هنا لاملاو

 | هناحاحىبعفوطعمرو رد (ه_طار غأنككو هتاحاح ىلا هبل _صوت اهداقمعءإل

 كيلو

 7 01001 جان كاسل مرا ود رثهال 0 ولق نا ثيح نم م (ةماعلا دن عمظعم)

 رجلا وأ عفرلابن 5 -ءوةمجعملانيغلاب(هضار آنك ؟و) هنجاح ةخست قوه.حاص امهم ءاضق



 هةحسن ق 3( ايضف) لاما ىأ( س داق )ةلمحلا ىقةماعلادت :علاملابحاص يلع بجوم ادا ةثعالا|اذه نك ناوىأ(الاوهس)

 هيحاصو ١ تام الاءاضو ٠ نمىأ (ةدوصلاذ وبلال ناكىتف)هنافص مومو ملام عيجر بت عابو هناذدح ىف ىأ(هسفنف)هتليضُ

 ل اقلالوةهةموهمر ؟ احر نءوىأ ميملاديد.ثشب (هلمأو) هضرتعاوهيشغىأ(ه هارتعا نمتامهموهنأ مهم هلاةعزه

 ابيفد تالة ثام ل ,اكس انلاو هل ةةرمخأ سو هياعىلا ه' هللا ىلص هلوق ءموهو حالف مهي سا ناىل حالف 0 مهتامانممهتامأ

 رخال هبالد سم ىأ العم عج 508 (ىلاعملا هءايرتشم ه.ةقثلللا (هعضطاومىف) هعض وهقرم دتوئأر 4 (هقي رد و)ةلحار

 فاصوالاهيا را *ءوةيلاعلا 1 10 ت17 لك 3اس 775 0 توج د 57 د: 20373 10777371711: تا 15:07:52: كلك ا 07371713907 1 ا سا

 نسحلاءانثلاو)ةيلاعتملا
 ةترااوماحلا ىأ(تارثملاو

 قو (يرولقلا ن)
 (ناك) يولقتا اىفةخست

 ى ةلايضف) لاملا ىأ
 ةلمكلا قىأ(هبحاص
 ىأ(اهندلا ل-هأدنع)

 هرع_عالزا عمةماعلا نم

 هربدع فود ّط ردا باوجو كادي دقدعت ل ناو هأ كلذ. نكي ناوىأ(الاو) لالا ىأ(هدسد)

 0 ىد) ل |[ ةهلأامرمهق 0 " (ه فني هل ,ضقهل سد1ق) هأوةوهو همام هد م ةأودحأهمل' ءبالو

 هارتعان متامهمودنام وعم قردإ اًةفتمهمحاصو) ىراصللاءذه انور الى ةد تلادذا الا

 نمتاحااب دارأو ناودالاو فويضلا نممدصقوه.ءاءدرو نمىأةيقوث ءةانع مهند نيل عع

 تاورملا دارا ااىلع هيدوجأ لام ىلع ىسقن فما ليقاك هيلع لخدوهيةعاْذاهارع

 لسيقأك م ءرلاهدعاسالن 05 او عصهدصق ىنعم ها مأ ير قولو همارك اوهناسحااحروءاجر ىأ(هلمأو)

 + ةيرص ناكى الاكل ترم رت (هعطاومىهقيرصتو) هل هأامالاعا هلمأن م

 اة ىدمءاوسامهوهبحاص ه]وقىلعهفطععصب وقوم عئاوهقرصت ىأ هعصاوم

 اذأو)ةص آنا دنع 9 قدعت ردن هلاقعت مدهنأم عمى هلاةقنمه.محاصنا ىأخ لا ضعي ولةلاب طءضاذكو هنامهمىلع

 1 00 سم لدعم نا رصتلديهؤرصلوةينا اذ_هىلءرهظالان 2 ]هعضوم

 1 ا (نسحنا) ل-ارك ذل( لاو ىلاعملا هنايرتشم) هلوقل ىلو هألوالاو هاامرهمض ىأ ل وع فلل و همحاص

 ا 9 2 جملا ءملادا ارحاود_,اعسانلاءانثورومالاىلا عمءهب ردتو هلاك ايرتشم هنوك لاح ىأ نم احلا

 17 0 5١ | هنلاطاهئاطعاوهق ةرصب نوكي امنا كلذو إ_عك لهما ركذلا ءاننلاو ةيلاعلا بترلاوداحلا ىهوءالعم
 0 ىأ (كاذيد 0 باذعنم م كرجنت ةراكت ىلع كلدأ ل هىلاءت اوق ىف اكن سفن عأ» ارثشا هلرتعهح ردك كلذ ليس لءذ )

 ىأ 0 8 وألا نمةارتملاو)ةدك مةفص نسحلا هلوقوهريغو مدقلا مالكلا ىف عئاش ةراعتسالا ذه لثمو ملأ
 "الارادة ”امءاند فوط عم ىوصتة وهوا بوح | نمسح ىلء تام امال سانا |يواق ىفةهظءعوةب اهمهلهئوك ىأ

 0 3 0 + || هاوقيهد قو هنع بدسملا ىتمياوح (ايندلا لهأ دنع همحاص ف ةل ضف ناك )ل ىلا لوعفمىلا»ملا ىلع
 كلامى (ناك )اباون ىأ سدلهنالالنوط + م- هاذااهئماوط ع1 ناواوضراهمماوطعأ نافاذحلمهرظت نالاثدلا لهأدنع
 ىدؤراملىأ(ةليطف) ) 00 هى را و) اضيأهللاد_:ءةليضفن اك ةىلاص ةينب نرتقا نا هنالمهوت اك هللا د :عةليضف
 رع انراعتسموهوأ تاهجلا ىنءءهوجولافةيدملاوةرهلاو ةقدصلاكناحالا عاونأ فلا لا فرصاذاىأ
 0 0 0 أ مح را سوداوخاو جك اكهس#» رطقكأ ( ريا ليدسهقفنأو) ةينكموأ ة يح 0 راعتساركذ

00 

 0 ذا . نادصةىأ(هرخ نارا قفنلاو فورصملاوأ ف اقنالاو فرصلا نمروك دلا(كلذيدصقو)

 0 لهأنمسانلا لك ئأ (لكللادن ءاادو عال ضافارعأ ىأ (ةليضق ناك ةرخ "الا ب اووهلل لذ نوكي

 برعلان م عمساملو أ عدلا صحد هءعنم ض ءد هلك ىلعلال ا |نارمودص الاو ةماعلا مهريغوايندلا
 ل 0 593 لإ

 هر سح ىاداعحتم ١ ء ا ا 1 5 ا
 ا الماءأن كاك انل ا قتسا اءاوسأ( لالي ):اابالرس الا

00 

 هفرصمو هةغنمريغىأ 0 فراصري ةىآ (ه- 0 هله 0

 هيريرا يو ل ركل (مدصعاكرثك )راسو عمجرىأ (داعهسعج ىءاصيرح) لانو وهنا من مدفراصم
 مدرب (هرثك داع) «عنمىفاغةلابم(ه_ءج عا صيرح]ة بح بالة جاوأةدهباستك اوأ هناحاحءاضةهنم لمان نمتاههمو هناهؤمىف

 ءاتلا طوعا رلاو ف اكسل حافي عصي ءىفاس مال |لوقام او رساك-ةو فاكس تف هترثك ةخسن ىفوهريثك عحجر ىأمسكتو فاكلا

 هالامالن ملامو هلر ادال نمرادأم:دلا درودقوهللامالن .ك نوكيؤد 0 ةلرتع(م دعلاك) عص: الذ

 تسلا مالا عناق ىهكلهلالاةؤهقك قريناندت لقي الرى ءن هللا هجر ىرصملا نس نادرو دةو هل لقعالن نمعجو

 نان ايعاباريف ةعفنالذادحاواهجر توا عقفنتإلاذا لربع ظحو اهنمكظح ناى ع دب نماهج ردت ى> كلل



 مىذلا لا |ناىنءي ةيلباق سلو تهنفاف تاك أوأ تدضءافتقدصتامالا كلام : ٠ كل لهو ىلامىلام مدآن بالو ملسو هيلع

 (ةصقنمناكو) لأملا ىف لابولا هيف لب لالا نيعىفةدئافالذا ديب لامالن مهربغ عمهيق ىواستدةهءقدصت:. لو هعقتم
 فاقلا حسا

 مهردل اديعس ءنراذيدلا دبع س هندرو ام ىرخأو اند هةح ىف ىأ (هبحاص ىف) ةص_ق:لاملا ناكوىأ|درسكو
 نرُثك الانادر واكو

 ىأىلوالاةلمهملا لا دلاو محلا حتفب(ةمال_.ءاددج ىلع)هبحاصد ىأ(هه)لاملا ىأ(فقي ملو)ةمايقلا موينوملتالامه
 لوقتةنوتسملاهقيرط 1مل تا ل 10 122 17 ج10 سل فك طع 09

 دد-حلا كلمنميرعلا

 اهقرطىأ ةدك ةدج عج
 ةراملا مستىتلاةداحلا نم
 ه1-4هوم رثدعل ١ نما

 لابكلا نمو ىلاعت هلوق

 قئارط ىأض يبددج
 ضعي ىفطبطام اماو

 عج هنافانه هلة.سانمالق
 س وماقل اقام ىلع ديدج

 دنع هلامىأ (هعقوألب)

 ةليذر هو هىف) هلام

 ديد نوءاه مكن (لخبل ا

 ىف ىأ ة--وتفمواو
 ق-عو هنءاند ةلهو

 مضي لخبلاو هتديقن

 امو>ثشبو نوكسف
 عيبسلا ىف نانءارق

 ةحششأقو (ةلدمو)

 قب( ةلادنلا]ةدمو

 ةم>ءلالاذلادنوناا

 هلام هسا ىأ
 ىقو ننونتلاب (اذاف)

 ءاقلاونونلاب ةخ

 ا
 لاملا ناك ىتموىأر دم
 دمام ناك ف-صوأك

 هبحاص حد ىأ(حد هتلا)

 (هيلضفمدنع)هبحاصوأ لالا ةليضفو ىأ ( هتليضؤو) لامكل |مهونىلعىأ(لالاب) حدمألا ىوربو هفمل

 قوةماعلا ن ههيححر مى

 ةنك اسةةلثمو ثاثموهفاه>ةةزاوجةغللا لهأ مالكر هاظواهرممكو فاكملا| مظدوهو ىنعمريشكلاك

 ناوهنع لد_ءاذلو لواقلابهئلباقمن مخلب أمدعلارهتاباقمو رثكالو لق هلاملاةي ريثكل !لاملاوهو

 هنمعنل سراح هريسغا نزاخ هنافه.هعاقتنا مدع مدعااكناكامءاواضن أ مدعلا ىنععنوكتةلقلا تناك

 باسح هءاع تساي وءا رققل | شسدع سدعيةهماط ىذلا ىنغلاهت وق وهغمب رهىذلا رقفلا لحعمس

 رمدقو لقاك ءاينغالا
 عديامارولاوثداو-الو * هتدملالا عمحليخبلا ىنثد
 عفشي هيشن ىذلاب اهريغو 2 اهلك هيشنامذقلا هدودك

 ىلع فقلو) اعرشوالقعهحبةوّدلاذزرلاو لخبلاب هقصوو هلسانل ا مذل (هبحاص فة-هة:هناكو)

 نيةلمهمنيلادو محلا عتفيدد_هلاو مذلاولابولاو صقتنلا نمد. ل_ساملص<1ىأ (ةءالسا ادد

 هك وللا قيرطلا هيدارااةراشعلا نمأدد لا كلمن ملثملا قوةباصلا ضرالا ىهوةحوفماهالوأ

 طيضاماو مهود_هفمهو هنا لات نؤىلاعت هللا هر ناهرعلاءاضتراو خلا فطومض هوه اذكهو

 لا دلا حتفو يلا مضد هنا ىئاوملا ضءعد ىو هلهجوالةديدج عجمنا ىلعلادلاو محلا مضد هلمهضعب

 حيدكوهوقن رطىأ ضيبددح لاما نمو ىلاعت هلوقهتموق زطىأددموةددك ةدجعجهنأ ىلع

 مدعوهوةمال_ىللهلصوب مآ فقيل رهاظارأر هيفىآرىأ رمالاف هد_جنالؤس كر هتمو اضدأ

 هلام (هعقوأ لب ) هلي هيلاراسثأ اك كإهفةمالسلا قيرط نعل دعفهةراصم ف هعجام ف رصوأ علا

 فا ضموهوةةيمعلاةرقحماةيوهالا ىهو واولاديد_ثتوءاسملا ضد (ةوهىف)هءل_- وهعج ىذلا
 ةين؟مهراعساهيقوه_ىسفنلاهرقحىلاه:ىوهتئاندةد هو ىفهءقوأىأ (لخبلاةليذد) هلوغل

 حقا ةرهتك هد_طءهشوةرثع لك نم نمانواهكلاس قرط ةحامسلاه مشق هلدقىذلاك ةياييذتو

 ةايذر ىلع فوطءموهو ة- لاو ةءاندلاةمجعملالاذلاونوذلابىه(ةلاذنلا ةمذموإاهاتأ نمابيف
 ىف هناىلعةلادلاةقلا لا هنسامتلب اناا لالا تان [نمهذهوّةوهلعوأ ةفااسلاةراعتسالا ابمغذ
 (هلضفمدنعهئليطفو لاملا,حدمتلان ذاف) هاوقبهندب كهيس تكي اعحدئامئاواحودمم ساهسفن

 ىهثم> نم (هسعما تسل اهدةقوهددشملاداضأ ارسسكب هلضةهوهيحاصح دم وهحلم نمدنعىأ

 نوكيا ءاوهو لب زحلا رحالاو ل-ي#اءانثلان م (هره-غيىلاهبىلص وتلان)هنحدمتلاىأ( وماما 9

 تقدصتامالا كلام نمل لهو ىلامىلام مدآ نبا لوب ثددحلا فو( هتافرصتمىف«ةيرصتو) هاذ
 لاق هللامالن كه عفتني لو رك ذامل هلال دو :1نذ تيلبافتسلوأتدنقان تاك أوأ تدضمام
 هكلاموه ىذلا لاما هكاك هب هسف:لاملا نمىتع لعرملاذا ةيهاتعلاوبأ

 هكراتانأىذلال اما ىل سلو *: قفئنموه ىذلا ىلاماماالا

 عاونأ نم (ههوجوههجوالو) هل*أنمتاههموهنامهمىفهفرعصب (هعضاو ءهعضي ملاذا هعماخل)

 ادملابءالمو هءالمؤلم لاقي ىغريسغ ىأ (ئياهربغ) اممم لكف ممعتلا لمحو ريالا ليسو رملا

 اذا

 هريسغىلاهءلصوتلل) هءحدمتلاوألاملاىأ(وهاسئاو)هتاذ ىأ(هسفناتسدل)دارفالاةعيصب خس:

 الحلل اا م سس

 الو) هجري نم تامهموهنامهم نمىأ (هعضاو ءهعضب ملا ذ|هعماخ) هلاحم ىف ىثءارلا حّفب ( هتافرصتم ىف) هقاغنا ىأ رحاب( هفيرصتو

 ةقربغىأ اهماغداوا+لا د ازوحو ةزههفةيتحتف ماللارسك وميااح تي ( يل مربخ) ريخا فانصأورملا عاونأ نم ىأ (ههوجو ههجو



 سرمالوةخسن فو (حدامالو) دحاوالد قاف هن 2 9 ىنملاوةهروصلادرح لد ىأ (ىعملاب ىغالو) رمالا سس عن ىف ىأ (ةقيقحلاب

 ىذم ىلالاوادب :اضغ ناكولوهملق 0 (ادبأ ريققوه لب زءالضفلاوءاماءلا نمالضف(ءالقعلان مك ء)حودممالو ىأ نيلوعفملاب

 هتس ىأ(هضارغأن هضرغملا لصاوريغ) الا رقفلال عق ىذلاؤ رقف ةفاذش هلام ع. جىفتاعاسلا فن د نمو

 لالكف مهلما مامذا) لد و ك1 خس

 وأ ديدن (لصوملا
 ةخسشىو اخ) ف .هحلا

 هاش - معذلاك] 0

 ىلا هيحاص ل_ص وهنأ
 (هيلعاإ دْل)هضارغأ

 نكميلىألوهملاةغيدد

 هيلا ضوقيملو هس م

 (هريغ لام نزاخهشاف)
 ( هللامالو) هظناح أ
 هناكف)هنعةدندوالا ىأ

 ىأ( *يشهنم ل ف سدأ

 (قفتلاو) ءانشالا نم

 0 ريلا 0
 )ع ْىام) ةلصوهةدص نم

 الدجاو ( ىغ) ةقنىأ

 دئاوق ةليصحت) دقاف

 لالا ليجنم (لاملا

 قس ناو)لا الان سحو
 ثيح(ئشلاملانم هد

 همرك لاك ىل--ءلد»
 هيرقز رع هدامّدعاو

 اموىلاعت هلا لاةدسقو

 | ىقوريغلو جات ع وهودماوساعدبحاصل ىغةملاوهءانغلانالرعالا سفن فىأ (هقي .ةحلا) ىنغتسا اذا|

 هنمدوصقملا(ي- 1 ىغالو) ئثىلا هلاكوهناذ فا: <الىذلاوهى ا 0 4لاودقوهنأستك |

 نمدحأد:ع) لادلا متشب (ه:حدمتمالو) رمق هن 4-1 5 تادمحلا باسثك اوتامهملاةءاقكو هو

 ضرغمىلا ل_صاوريغادمأ ريقفوه لب )هلة عح دميالهل ةعلك ن مىأىل# هىلع فوطعمركلا(ءالقعلا

 رقفل لعق ىزلافرقؤةفاذع 2 هلامعجق تاعاس || قف ::نمو (هضارغأن م

 5 ا!مؤىأ (هدب م هلوقي4ب !اراشأاك دب ربامهبدمسكو هقاقث :امدعل هطرغل لصن !هنوكو

 ديدشتلاب(ه-يلع طاسمل)هْض رغاىأةددشموةَفْفّعداصلا سكي( لصوملالاملان م) هقرصتو

 َّى (هري_غلامن زاخ <: .ثاف) هضارغأىهنمقافنالا هأ اردق. وىلاعت هللاهقز ربل ىألوهجإلءانم !|و

 لاملاسحاصىأ(هناكف)ن راخن مةيلاح ةلج (هللامالو)هنم قامثنالا ىلعهن ردقمدعولالاةسا 5

 لقاك (هنمىثهددفسدل)

 نيمأو نزاخه-يلعتنأف *« اك.مكلالاءاجتنكاذا
 نيفدتنأو اوقعدلك أيف 5 #4 دماحريغىلا اموءذمهيدؤت

 م نالامال_فالاو 0 تامل لكي تلا 5و قارولادومحغو

 اثةمواق>سوادعب كك ريع 08 هةييفلح جك هد تيقش

 اتمجدتاىمملعتدجو 08 ءاكلار ورب كيلعاوداخ

 امسك دفامعانهركولخو 08 اكيديىفام لك هكهراو

 ةوقلاب ريةفهنا اك كسممحلاف (ئيشلاملا مهد. تس 1ناولاملادت أاوقولمدحش ىغ ُئمقفنملاو)

 ليق هدنعل صاح ةلرغعمّسا نماهتلخ ل نالءو ةلابىغ قفنملا اكو

 عنادهللاام نظلا لي م ىرأ د ىل ”مىت_->تاو>راليفاو

 هريس م :اف)لاةأمادو دو وامد علال ةبسنلابلوهيلعيلا عن هللا ىلص ىنلارمأن أي ءلةمطونهلكاذهو

 ىأ(لاملاق)نوك ضو ”هصد(هقلخو) هيدهوه نت عد رطىأ 0000

 كلذىلا عن هليادأي ١ ىأ(دالبلا سيت :اعمو صرالا ْنئا زخقوأدقهدحت)هيلاةبسنلاب هلامولاملا نأسف

 اشك قوىدن ف,تعضوق صضرالانئازخ تا انأاندب صيحصلاثردحلا قدر وأك

 تذل وقد :لوهياعىلا هلا ىل_صهللا ل وسر تءمسلاواد:ههنعىلاعت هللا ىذر_ساح ن ءءافولا
 هلوقب ىلاعت هنبا هجر ىرصرصل اراشأهملاو سدخسن :مةقرطق هيلع قابس رف ىلءايندلاديلاقع

 ناصح ةأرس ىلعهيلا ىدت 2 2 ااد-يل اةمتشعب

 ناكما ندع ءدعزلا ما 1 كتال 8 0 سس لمس نم ةهد يع تا

 اهنث اند ضرالا نار حو ةقيقح ملل ذءاطعأ ىلا ءت هللا نا ىلع د: اذهود ةلد دعى ا ةلدمو

 كيد ةسدق رح ناطأ !١ناؤددد :عوطانءاكوم ا ةكل ةالما لمد وا .اعهلباه_هلطب نانا متداعمو

 كلذكن 5 نإ رك يع تن نأ حب :اقملااس أ وانرعمدب قاسمنوك ىنعماذهف يدل عييطمرضاحاهنزاخ

 لدقو وب 71 !اثءدحلا ارهاظوهأما هلاك | ادواطعأق حفلا هل 1 ىدعح اتقموأ حتفم عج تناك ناو |

 عقم طعامسهللادر هو

 زهوافا# 2 طعاو الخ

 لا املا عن كدب دح وعملا

 ماصلال جر الخاصلا

 ها ةرهس را :اق)

 ) ود.اعىلا عت هللا ىلص

 ىأ ( ءةاوإ) هد رطىأ

 قىأ(لالاف) هكيرس

 2 ءاعشدض رعئك أ(ضرالا نب ءارخةوأدق) هملعت ىأ مزحلاب ( هدحت) هئاقب وهدوجوب سدل“> !|نعهعانم ماوه اطعاوملخأق>

 |!« نعت انكوهوسي هلاعتاغممدتعوىلاعت هلو:هنمودالملا حتافمةحيةياورةخسىفوهلتيطعأىأ(دالبلا حين اقمو)

 2 لع قاغامىلا عيت اعملا» ٠ لصوت ءاكاهيلا لصو:لاب و 5 همهيدلاهز دل جارختءاومييلااهاومأ ةيابح وهدعب هتمأ ىلعو هيلع

 ىتمأ ف رصتو ىفرصت ف ىأى دب قس ءارخحيتافمتمن وأ مانانأا ندب مسه حيت ىناعوفرم ىو ردقو اهباوبأن م



 عستلهنالاحلاو ىثهيناثرسكو هاوأ عممب وأ تاحال س.انملا لوهحملا ةءي_صب ( لت ملو) هيض لأ ةدام زل ىأ (متانغلا هل تاحأو)
 دد>ال متانغلا لحمل لدم ثيدد> قواهلك اكفءاحل |ندران فاست مان خل | نوع هك 1 |وناك مهماراثالا ىئءاجذا (هل-,ةىنا)

 هللان الكل ذ وانام نم

 انرعوانععد ىأر كا

 ىقهياععتتو) اناا ميطق

 تيهس( زاد ادالب هتا.د

 دف نيب اهرح ل اب
 عئرلاب(نديلاو) روغلاو
 نع هنوك:!هبىهسرجتاو
 فةدنأ ةيعكل | مع

 ةارا_مهنوكلرشءملاوشو

 هرب ز> ع.بج و) ريثما
 ىدقأ نيبام ىهو (برعلا

 قار_ءلاغ روللاندع

 اهالاواموةدح نموالوط

 ىلارحملال_>اس نسم

 لاوواضرع مادل| فرط

 نايل اير ابك عه كلان
 ىهلسقو ة-ماهبل او

 هند دلاوةكملمقو ةئيدملا

 لعاونميلاوةماميلاو

 امو)كلاملوقىنءماذه
 نراقامىأ (كلذىفاد

 ةرزج وزاح# ا دالي

 (مأشلانم) ب رعلا

 نيشلاعّدفبلاقيو الأ
 سشدرعلانموهودملاو

 لعو لوط مارق
 نم اًصضر-عو سانىلا

 ةليقلا وح نم ديط ل مج
 تماسامو مورلا ركل
 نبا لاودالبلا نمل

 نيءفال ا ةرشعماشلا

 مالسأ اومالصأ اهيلعهلخددق ىاحلالوقامأو ةرعكل الامشنعهبوكل هر[ او سو هيل ءىلاعت هللا ىلصتأر

 حتفم عجعاب نودب ح-يحصلا ق ىور حئافاو مهلا هلاو مأ ةيابج وهتمأ ىلعدالبلا حاف نعةيانك هنا

 (هليق ىذا ل <ملو مانغا |تلحأو) ليقاكحصفألوالاو حاتم عج ف :هملا مالك ىف ءا:ىورو
 فاحاالو الا ةالو ل-صتامءىنل!نابامهتدبءاهقغلا قرفو :ىبلا اكو رافكلا نمذخؤبامةيغاا
 مياملامنم لك لمعتستدقو.دعب وأ هلبةولول اي لصحام ةوينغلاو ةءيهوةةرسك باكرال ل -يخ
 نمرانلزتت عئابذلا نهب رقااكب رحلا لهأ ن مىل_صت<اس لك كلذ ىل.ةناكو ه.:نفاميف اكرخالا
 مال_اوةالصل ااميماعدوادونام.اكلناكدقواذهمدك تاةناقد#لمقنأ هةرحدو كاوا

 راثاا هلك أمتناكىذلان ا اولاو تاتو كاع ىتح ةمينغم رملا لهأ نم لص هناك شالو ىرارس
 ىنلا ىرتشا اذافمف ل 2تناكف مهتبارقوةءالاماهسن ودمال_لاوةالصلا مهيلعءايدنالا ماهس
 ىزولا نياهرك د هآناك اهنماثيشهتمأ نم مالسلاوةالصلا ه«.اعدوادك ملسوه.لعىلاعت هّللاىلص

 نبي زج اهمالاهب تيمسو زحا حلا ىن_عمزاجلا( زاجحل ادالب هتايح ىف هيلع ستقو) ءافولا هللا هعحر
 ةدمملااهةرطورييخواهارقوةماميلاو فثاطلاوّةنيدملاوةكمىهو ماثلاو نولا نيب وأ ةما خود
 هنالهءىمسوفو رعهوهو(نميلاو) ا هتاهقصنو ىزاح- اهغصن هنيدملا ليقو كلذريغ لقوا
 ءاملار رح نهةل عقد رزه لا(ب رعلا# ر ّح عي و)س مشا نيي؟نءهنالوأهنميلوأ ةيعكلانمينع

 ةدج نهوالوط قارعلا فب رىلا ند ءىدق أن يبامب رعلارب رحودملا د هعوحر وهقاشكفتئاوهو
 لمر نموالوط نميلا ىصقأ ىلا ىسوهىلأر فح نمو يمصالا دنعاضرع ماشل | فارطأ ىلا 2الاوامو

 كلمهغلسلاموقماميلاو نميلاوزاجا ىهكلام لاقو:ديع فأد_:عّةوا وسلا عطةنمىلا سربق
 اهبت طاح أتارقلاوةاجدوةشد حلا رحب و سرافركنن الرب زج يمسورخأ ل اوقأ عمو رلاو سراف
 ماشلانم) هوحوناكملارابةعابهريك ذتق برعلاةربزج نموأه:هب رقىأ (كلذىفادامو)
 ثنؤي ورك ذيواذهىنأمهضعب وماثلاقيفهتزمهدعدتواغاألدتوةزمومقماشلاامأ (قارعلاو
 ناميك ديد_ٌكثلاو فيف>ئلاب ىم"اموفلأو:زمهج ىماشهيلاس سني ونادابلاءامسأ نههرهسك
 وأموةاسمأش ب هنالوأ هبعك-أ لامشن عاهنإ كلذب هتيم هج و واغفذم ةيماشو ةماش أما لايف
 اذه .هضعد ركنأو ةمحءمانيشاهلادبأب تب رعثمالسلاوةالصلاهيلعح وننباماسو هوا محاص مأب

 سرعأا نههدحو ضب ودوسورجتاماثاه_ضرأىقنالاهبتيمساءاوطق ماسا فزت لهنا لاقو
 ىدنلا هلخددقوءةماسامومورلاركىلاىماداحا ل_:جنمهضرعوالوط سب انىلاوأتارغلاىلا
 ىلص هللالوسر تأ رنيء فال آ ةرشعماشلا لخد ليقو قشمد لخدي لهنأالا [سو هما ع ىلاعت هللا ىلص
 هلوطو ىرةوةميظعن دمهيقو ب رعاا| قارعوشو فورءمملةاوهةقارعل اامأد لبوهرلعىلاعت هللا

 ىلاةي_سداقلا نمهضرعوةد رقناداءعءار وامل ملا فلي قاذلوةب رقىهونادامعىلا تب ركلت نم
 ظفلوناسارخ ملقاوهومدعلا قارعامأو سراقلراسناو قارعلل نءالا اهمنأاحهدحةلجدو ناول_>

 هفعيىلاعت هللا ىذر ىلءاه>:3 نميلاو هل اذه سدا مالك هيؤونارباب رعمهنا ل يةو نر عفارعلا
 نبرحبلااهمعّد5قارعلاو نجرلاد_بعاه>:3لد_:لاةموداهْمم ع ماشلاو رجلا نمر عةن سوف

 لاقاذهىلع ف.#.1 نمو راوتلاوريسلا ىف لصفام ىلع لسوهياعىلاعت هللا ل ىننلا ىلع اول هأ مدقو
 اه>مئافم قوأ لس وهيل عىلاعتهنلا لص ىننلا نكلهنعىلاعت هللا ىذر ركب ىلأ ن مز فتحة: اانا
 وهوىعملارامتعابهثنأوى ”الا ىدصالام هل عاف ئان لو ءفل ءانملاب (هبلاتباج 9 اهدتفردعو و
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 لاومالا
 ةرصبلاوةفوكلا نميرعلا ف ارعىأ(قاآرعل او) نارحّةني دم ىرسصد ىلا غلب اءاوالصأ قش هدل خدي لل فو رعهريغفتأ معد رآ

 هلءى وىأتدبج وىوروساج وىورب و(هملاتباجو)هراجشأ قو رعقرشكلاتارعزاكملا ىمسليقو ب رعم ىمرات ل-ق



 غم  ةمالااينغأنم/اهتاةدصو) ةمزلا له أ نم(اهتيزو) ةمينغلا ىو (اهساعنا نم)

 ادخل هدرأو مامالل سءازحأ ةسجن لعبت مانغلا نالاهمانغ ىأ (اوساحنا نم)لاو.الا
 حجار ها نمراقك- 1 نمدخو :اموهونوك سقرسكم ( اهني رح وهب ص: ىذلا هنال سا سفن دار ا

 تب « ركب رعماجتا ل مقوهن اكس || ىدععازحالا ن هوأ5 ازاغا ن نموأىَز:اهنالاما اهب ىمسسؤرلا لع

 ىمسا هناللالا ته د ةاكزلا نمدخو ناك امدا ارملا(اهتاودصو) هقفلا بدك قالمصقت اهماكحأو

 ىل تا لضم دفان ا واللا هعجحا ذاهامحلا ةب عمدت ىأ ( ىحالام) 5 هقدض

 مى لك اوهس مأ بق |ةعس صرالا اوهسق نو ملقم ىلا ( مملاعالا كلولم)ةلعاقملادار ١انسسلو سو هيلع

 ىقلصفقم ها نههيفامو ملقا لك د>وأيفارغج ىمسملا ص رالاة اسم لعنه لعنإك اه .اقااهتم

 داو مق! ع نمتناكناون اد ابلاو ىحاونلا ملقالا,دارأ ف :_ملا لق ةحاسملاوةثيفأ ب تكا

 لك اوه-ةرصمملاتأ لاقي كاضيأل معتم ى_هملا ذب وهوزاغلا قي رطبةعب كام نيميلقاوأ
 اطرش سلما ولا كل لاقولما رك اهلا ىدهملا ىلا ضوءالب تعساام ةردملاو اميل مم رحل
 ماركالاديقا ارهاظااوةملا نم ص_خأى يفةيدهر|ةعلا لاء الق تالوةذملا نماهشوك طرم ءلاامئاو ريف

 ايدها طقلا كام سكول توهم ءاعىلاءت هللا ىلصهاداهن موتكدصلا نييوا ماهر قرهالا لا

 عرب امد رصيق لماع ى اذ اورع ني ةورفهاداهولدلدلا ى ها د4كلأ اهب وةوسكو نيد هراحهل

 هدمه سدح رصيق كلذ علب و س دنس ن مءامتوأنأو : أوأس ركوهصق ىمس ءاض.ت ةلغب , ه|ىدهأو مالسالاب

 هنأ عمل كا :اوهن :دقراوأ اللاتو نافل اك ظمكللد عاوللماط أكن دلعجرا هللوقي لسرأ ملي وط

 قادتلاوى راخبلا قاكلد_:4اةمود ردك أمونم ول الار قدصلاةة:لاك-اهتننضنكل اوى

 ناصهرلا هل ىدهأوزيسسلان هراعن اك ىدحت' الوردمكس ةدودولا عم لصن تن : ىلا لولي ااريغ ايأدهامأو

 اناده صعءبهدرونارحذأ او سقو لاك مهنمل د نم يده هلوبتنيبةافان :مالونا ره بهار اًضأأ

 انثاقكلا همالساو برب نيك ,دهلا لبق, ناك هنال مهتيطع ىأن يكرش الادب زل هد الانا هأوقو نبك رمان لا

 ناثكلا لهأ نمهنم لق 5نمونيكر شملاب صاخ ءلاذوأ ريغ ةيدهدربو نيم 1١ ..ائةحا صم نمديقاملهل

 لع لت ,داحاب وسن «لودقلا مدسعنا لبقو مه تاو موت معطأ لكوتاك لب قيخ ق3

 هصئاصخخ نم اكل نموريغاز و له دسك سودا داس -رالا

 هاك قاس لدول اءىلاعت هللا لص هقحىفةملاع اممدال ال سو هياعىلا_عت هربا ىلص

 ىلاعت هللا ىلص هن صتخاامىأ هذم شد رثاتسااه)ةءامعلل ىدهأامنودةصاخ هل ىدهأ امدر سو

 ىهوةر الا نملاءقتسا وهوا قمل د اهنف 5 ءولملا هل عشت :اك هب وحأ هنا هدب قرأ هءاحأ نود سو 4 -- ءاع

 قع مىأ (امهردد:م كالو )ءهسفنأ العْنورفو و وىلاعت هللا لاقاك ةيصوصخلاو ةمرك- 1|

 تاريلاهجوىفوهقحتس ناهئاطعاب(هفراصم) ىف (هقرصملب ,) هدب وأ دنع ها عملو دامس هنمدسقنل

 رققلا فاال نمءاطعى طعن سو هم ءاعىلاعت هللأ ىلصناكف مهمولق ةغلؤملاودنملا نم (هرغهيىنغ و)

 ىلصيتلاىأ (لاقو) مهئادعأ ىلع هرممتءاميقو م( امهم هفرصب (نيملسا اهءىوقو)
 هنءىلاعت هللا ىذرةرب رهىأن ءاددسناخيشلاو اور عييمص ثيد حى سوهيلع ىل اعد هللا

 دقعأ نع 1 (ايهذاد_-اللنا) حجرفور و رسفف ةىلعحيىأ 6 0

 نادك 5-11و نيةوضب دحاو سهذن هىأزي-يىاسهذ هلوقوك- ةية-مهذوهو 6م نوكي

 لاما نم ؟ا انها خمعاطقن اوهلحو"5 ]هب ىمسة ني ددأل ند رقفور عمل - ول ا

 ارا ,دالار ان. ,دعنمىدنع تدب هبنو نسر هللا ىل_صلاوو ا

 ) ل اعش ؟

 لدا اع هدرا ,ةخسنىقوءانشتسالا ل عبصتل (اران دالاراند هد) ا 0

 ءلوملا) هب ور الام ىأ( ئيحالام)
 حمهترمكل ىأ(هضعدالا

 ناىورهةك رب ةدابز

 ىدل لا هءىقآلاممظعأ ]لأ

 0 .اع ىلاعت هللا ىلص

 مدقامهب زحل لامنزم

 هردقو ني رحملا نءهماع

 َّك وناعمه رد فلا دنع

 هحادىأ(هتداهو) الأ

 هداه هد. ة+ ف ىو

 نمةعاج هندهأ ىعع

 لاسرانىأ(م قالا ؟لوملم

 [(”مهمماهلي د

 هيلعةلالدربسل استكيف

 امىأ (رئاتسااف)
 أموديت_ساامو ةراقا

 ىأ(هنم ْىدب) ص خا
 هنمكمأالو| ءوداهام
 (هفراص مهقرص لب امهرد

 نمههعصاوم ىفهققن أىأ

 ربلا ىانصأو ربا عاونأ 58

 ىأ(هرثغهبىن-غأو 5

 هئانغم_ساوهريوانغل

 (نيماسملاهبىوق وهيل

 ءاضقو م- امهم ىلع

 ىلءمهرصنو م-متاحاح
 مهثالب عفدو مهئادعأ
 سدل نمءأطعىطعن ناكو

 هءامتنا رقفلا ىثن

 هأور ََ ىأ (لاقو)

 هللا ىلص)هخ«ناخيشلا

 (قرسام سود ءاعىلاعت

 رورسلاىف ىندق ةولىأ
 (ادحأىلنا)ىن> >رفب لول

 طد_جوو نية مضب

 لبجءاحا ناكساردربمل

 رادعم نم ىأ (هنمىدنء)ةليلتدشي ىأ (تيدب لدحأ ل يجن 5 ماهبالاعف ةرأ زييك(ابهذ) ةلتيدملا م ظع



 مهضعبلاقو ىببدءاضةلار اثم هدافه-أ ىأداص رالا نةرمدكو مب وذاصأأ مد ورمل عاقيوهونيدإ ةْخ ىو( ىبدلهدص 1

 ةئاظم ليللا نالةغااملاةدارالة وتساب ريبعتلا لعلو هللابراح نم اداصراوادصراباهشىلاعت لاوتددعأ تدصرأو هتءقر هتدصر

 ماعنم ءانمتسالا لعهيضن لاو فاك ةةارانب بدال مه رد ىحدلا لصأ ىف عق :ووةلعغلاول اوهذلال وصحمه 2 ةبوعيغلاور ,قفلادقف

 مضيوداصلا مضوةْرمهلا حقب لن يدا هدصرأ امال !هنمئثىد:عتس ناىفرسساملاقهناكولد- هل | ىلع هعفرو مهر دلاب هذ ءربع

 ةليلقىأ ةيقبةخسن ىفو(ةتسارنم) قبةخسن ىفو(تيقب و)اهةحتسا ن هىلعىأ (اهمسةف)ةريشثكى هو (ةره ريئانددتت أول مسكو

 ىقءاستلا ةداعىلءاماوهماباماو هوءارلارهثاس ضعي اهعقرفة اور ٌقوابيلا نذةح احنو د>ىلاارظن (هثاسن صضعبلاوعقدق) ةرهس

 كلا يا
 رضاحلا نامزلل مس ماوهو

 لصحىأ را

 ىلءدمتعملا ىاةلةحارلا

 ةلالد هسيفوىراقزر

 هءاعنأك اسىلعة>ضاو

 ا.ندال لاقثلا نه

 مان ف ةقاغلا ةمزالمو

 90-5 ناوأ ىلا هنامح

 تامو) هأ اوةهيلعلدب

 دنعىأ )هه :وهرمهعدو

 محتل اونأ ؤهىدولم

 قف :ىف)ةمحشو وأ لق 9

 قةنسلاىأ (هلايع

 ىلءريعش نماعاس نيثالث
 ىذمرتلاو ىراخم لا قام

 رازيلاىفو ىناسنلاو
 ف:صمقونيعب رأ
 ريغش قسو قازرلادمو

 نس ىلا ونيسل ايدعسلا 509

 راحل الح نيتلكملا
 ديدكدا| نيب وهال

 ره هزت ال او *الو

 بذعءاموفوسولزانمو
 ناك قد رط هداح ىل_ع
 عوردلااهيق لمعي ةدلب مسااضي أ وهو ةنيدملا ىلا ديف نما كك

 (ن'الالاقو) اهيل جاية -الا د: عهير مركىءالاك<" | (اهمسقو ماق ىتح مونهذخأي)

 مك اثىلعّأ' حيحصلا ىف ىنعملا ةيراةئم اظعالاة قل 2 تان ,أاورب ث بثت دا اذه ىوردتو(ىإ :دلهدصرأ ا

 عئرلابىورار انيدالاوا.هذريصت رامهذ لوحت ىوروراب دهن مىدع :عوهثأأت ىسماوأ راش د 24+ :مىدع 2و

 هيدسصر لا ةيهنالءامهملاداصل ارسك و ةزمحلا مكزو< وداصل |مضوةزمهلا حافي هدصرأ و بصنا أو

 روهشااودو هتددعأ ىن_عفهردصرأو هئيقار ىععهتدصر ل بةورشل اوأريخلل هتددعأ ىبععهيدصرأو

 تئافه.حاص نالامأنيدالهداصراو نونلا وة يحتل ةانث لا نوكسو ةلمهملال ادلا عشقي ىءدل 4 2

 1190 11 نوكين | لين الدناو ضار قتسالازاوح لع ليل دهيفوءلجأ لكل هنالوأ
 نمداب زانهخسنلا صعب ف قودهر ةزافهتدرأن افاهه>ورشو نيد عملا فش دحل ا ةمقب , وءافو هلددال

 لضعلا ىددفةشاجم تدق واهم سقفةرعربن اند سو هيل عىلاعت هللا ىلص ه2: او) ىعو كدا قارا

 لاق: ارلااهعذر ىوراهعقد هلوقوىبتن ا(تحرتسان" الا لاقواههسقو ماق ىحمونهذخأب ملفئاست

 حرشلاى و اظفللااذ_مبامعهللا طرة ثئاعن ءدعسةنبإ هتور ثم دحلا اذهىلاعت هللا هجر ىلط سلا

 هللا ىصءذخا,ملامتاوةقدصلا نمتءاحرمئاندلاهذهتناكواهدروأر ئاظن هلنأالا هيلع فقألد.دحلا
 هيلع ىلاعتهّللاىلص هلرفغمنا عماذهرظنناهقيرغت لبق لجالا اجي نا هفوذم مونلا سو هيلعىلاعت
 ى وهؤقلاملا ثدب مهف رص 5ناعر | اذهءايقشأ عمىلاعت هللا همصعامالعب رخأاموهمذ نم مدت امسو

 عج( هلايعتقفن ف ةنوهمهعردو ملسوهياعلاعتهللا لص تامد) « نوكفؤي ىفأهللامهلئاقمهسفتأ
 تاذعارد|ةدعإ سو هي .اعملاعت هّللاىلص هاناكوةيدرزلا ى مو رد عر دلاودناو ههعراب نمو ةوليع

 ىلاعت هللا ىل ك هللا لوسر جيرخأ 4: نا ا اهادهأافوطا اهبتيمسلوضقلا

 ةيدغسلان الاي وةضقو هيدغسلا عاقنيق ىرن مام باص ناعردو ىثأو 4 ١تاذورد- ل سو هي 4 1ع

 ريثالانبالاقوع بس: دهق قد رح ا ورتملاو ثولاحل ادع ةلاهسل ىلا مالسلاوةالصااهيلعدوادعردتن :اك
 اهريغوأ رك ار ل ا لا عاب ا هدام ىف ىلا عن هللا هجر

 د_-:عامحهرولوضعلاتاذئ م سو هيأ ءىلاعت هللا ىل ها هتهر ىل انا ىزوملا نع لاقوة ا نوكسدق

 ةمح_ثىلن اهني .هست ضع مالك ىف عقووةسيعف املا هةؤسنك ىف عقواركمح بلاى مسي ىدذوبي

 ىهوىناثلارو هملاواهمضواهحةفزوحوةلوهملا | مساك اور 53 د لعل و لوالا فرعملاو

 برعم ىو ةلمهمني_عباهنا ىاطاغملاقو )0 فورءملبج وهودغسا]ةبوسنمةمحعم نيسغب

 قيلاوحلا
 نكامأو ةهرن نيتاسف ةمومضملا ةل مهمل نيعلاب دعسل |امأو عوردلا اهيلا تبسن لبق دعسلا ىليةوهيل ا ةمسن ةيدعسلا عوردلا لا يق

 ههامؤدحن ملفةي وغللا بةكلل|انص دقو مسه نيةببتق حوف نمن روخرؤملاهاك>امىلعامثدا|تاهزتةمدحأ و هودنةرمسةرمثم

 باوصلالبديد_س سلف هآ ةمدعمنيغبهناحراشلا هلاقاخءانرك ذ ىلا ىفناعملا نمهريغو لبحلا ىنعمب ظفللا اذه ( د غ س ١

 ىديدعم لاو هظفحاوةغللا بك قام اقف أومن وكل ةلمهمنيعب هناىاطالخغم نءالقن رك ذام



 لعوب الا ان.حاضرقهّللاضرقي ىذلااذنمىلاعت هلوقل ءزندنعامكحوأةةيق> ةعئاولاددعتب عما نكواعاص نوّتسوهو
 مهنالو أباك أ ىلع قوضي نا نمارذ وأ هريغدنع ماعطلا ةلقوأ زاوجلل ناب هّتلما عملا ةباهعل| نعس وه.لعىلاعتهّرلا ىلص هلودع
 هللا نا مملو ةقدوهلا ىلعةجح نوكياوأ ها عدحالةعيذص ديرنالوهواذي دهن وطعدالو لب انعم ئمنوضاقتالوا:هرهنمنوذخانال
 ىلا ىلعر قفللارات ةئنوكي هنا مهباتك ىفانوعنمناكهلءلورادتقالا م دعوراّدفالاهمحاصل ضرقلا تقي ثيحءاينغأن فو ريقف

 اموهكتفت و6 نمرصتق او )ءانغتسالا ن وعدي نيذلاءايءغالا ءاينغالا نمعاد ءالا مالكي ىلامسالهناو

 ىدسالا يق لاوءالعتسا فرحاهعمنيس لك فس .ةهنالداصلاو نمسلابهنا قدلاولا

 رفغم هل ناك لسوهيلعىلا عتهللا ىل_صهنااضدأىاطاةمركذو  ىمفندةسلالامح نمتفاخو

 هللا ىل_ههناابنعىلاعتهتلاوذرةشئاعن ءادنس ه1 .م حصص روك ذملا ثيدحلاو عومسلا ىمس

 هيلع ىلاعت هنن | لصد هرقةباور ىوانهراعردءاطء اة ناماعط ىدوينمىرتشا سو هيلع ىلاعت

 رافكلااةلماعمزاوج اعهنموريعش نماعاص نيثالث ةدايزباضد [ىراخبلاءاورودب دح نم هلاعرد سو

 لاقو رشزل انالخت ولا لاخداو ل-ج ملا نهُدلا ىلع نهرلاز اوجو ثيخنموليال ممسك ناعم

 ةمذلا لهأ ةلماعهز ومنا ىلعاو ءجأودجأو كلام دعهوركمدنا ىمحرش قىلاعت هللا هجر فئصملا

 ل_هأ نم عاركلاوحال_ىلا عيبهركي ةيفنحلا لاقو هيلعه.ن ا ءتسدامو برحلا تالآ ىفالامهريغو

 هلعنافعيبااكوهفانياعم.ىوقتلا ىذخ هنافهنهراماواهد_هب وةءداوملا ل بقمييلا نيمو برحلا

 الفني مل لارهظأ نيبناك هنالوأ برحلا لهأ نم نكد ىدو ويلا نالاما لو هيلع ىلاعتهّلا ىبص ىذا
 معشق سوةءاو رقو نيءدرأ ىرخأ ىنواعاص نير ع فتنه. سرد كلت ناةءاور و هنهبوقت ىد

 ريس هنوم لبق هكتؤا- سوءياعىلاعت هللا ىلصهنا لق م نمولجالا ل بةلدالا ل3 -ةنسلحالاو

 هةالخ حصالاو كلذ نءهرتءلسوهيلعملاعت هللا لصوهوهنع ىذقي ىتحهئيديةةلعم نمؤملا سمت

 دلعءدنو هرب هعردو !بوهياعىلا «ت هللا لص هللا لو سر فون سامع نب | لولو ىمصملا مالك هاضدقا اك

 رسعت اةوارسو هناكوة ءقاولاددعتب ةقباسلاتاباورلا نبي عجوءايدنالا ريغ ىلع لو جربو ىدودي

 عيمت مسوهراعىلا عت هللا ىل_صوو ساو الذ ةبادصلا| ءواذا كال ذردح أ لعدالوهدنءام عيجمهقاقنال

 هلامعةةعنىف هأوقىقو مس اميىضرااراذد1”ريصدو هم٠كي هنكلومهحاورايهنوساوباوناك اك مهاومأ

 فوطعم ىداملا ةعيصد (دهزوهيلا هيرورضوءدتام ىلعهذكموهسل موهتقغن نمرصتقاو) لولعتلل

 فاضملاردصملا ة+يصب هدهز خسلا ضب عقووةرورضلار ادم ىوسام ىأ(هاوساميف) رصتقا ىلع
 ةخ_ىفلاوراحلا ةداعاري غن مىلارور م ىلع فطءلاررور وأ هترورض ىلءافطع عوفرعو هوريمضلل
 ىفسدل هز ف اكن ربغنم هدنءارض اح (هدجوام سدلي ىل_و هيا عملا عت هللا لص ناكو) حضوأ ىلوالا
 هدربلا ىهو هيرزتو ءاسك و هدي رد نيا لاقو بده هلاع ص ة< ل قوه. لءةثدءاسك ىهو(ةلمشلا تلاغلا

 اكلاوةسوبلملاةو كلا ىأ( نشا ءاسكلاو) هل لص أ الف ةلمش سأرلا ىلع ضايام ماوعلا ةيمستاماو
 هيقبوث هاوأمضتدرعلا ( ظياغلادربلاو) ىيقرلاونيللاد_طرذ_> هرب نخودربلا نمسي زق
 ةسلالار خاف نع سوه. اعىلاعت هللا ل_صوزحعءنمسسلاذ_هناىلاراشأ مِبودلا قاطمو طوطخ
 ةيسقأهءدنع مكح نم ىلع) انادهلا و مانغلا نمهدنعامم (مسقي وز لاةفاخوإ_.ممدعل لب

 فاكل |مسقي ( هك بمو هد

 اهاجأ ن-هىأاهرسكو بسسس

 هوعدتامىلعإاهةحىفوأ
 ىلعىأ (هيلاهئرو رد
 هنم هلدبال ليلق رادقم

 هيام دام

 (دهزو)هيلاةيرورضلا
 بغربلو ىأءافارسكي
 لعفده زق( وساميق)

 رمصتق | ىلع فطعضام

 ىح دلا لصأف عقوو

 ق ريح ةريمْصلابهدهزو

 5 لاقتهعحرع ممأ

 ىلابرورحا ريمضلا ىلع

 ىلاو ىأ هترورض ىلعوأ
 هذ_-هزهوعددوأ هذهز

 ىلااياهذهيلاءاوساميف
 لةامذادوملاداصتتالا
 ىفئاورثك ا. عرخ قكو

 حف( نك
 (هدجوام) اعمءابلا اوعءاملا

 ىأ هفدا. صوهباصأ ىأ

 ةفاكري_غن-مهارست
 تلاغلا ف سلة ]ةوهشو

 ءاسكى هو (ةلمشلا

 داج | لات وهن لمكشا

 هو ءالا لش د
 دور

 دض ظياغلا ىأر كو حقب (نشخلا) فور عم اكل ار يسكب (ءاسكلا وز «ففاترءاسك ةامشلا لا: ثيخة ياهلا بحاص ىناطأ اذاوانه امك مسالا ن وك دقوةرلل ةءوضومةلعفااورسكلاب ىهاغا عونلا ىهوةّميحلاةيص نانهنممهوهنارهاظلاو ىبتناهيلمتشي

 نمهس سل اسعاهْرنثوةعاذقوادهزءاكاذهراة او نشا ىأ( ظيلغاا) طوط_ةهيقىذلا بوثلاوهوىناميلا ىأ(دربلاو) ىءقرلا
 روح وفيفختلاب(مسقيو) سلاما الىذلا لذبّْملا ب<هّللانااعوفرمهنع ىلاعت هللا ىذرةربرهىنأن عواوخات ها قالخال

 ةيبقأهرذح نم ىلع) ريثك.:لادصةبود.دشت



 (ةصوخل !)باي لان مفنصوهوهاسكلا ع جةيسكالاك د اب ءامتلاعجةيبقالاوربر لا نم ع ووهو تفي دقولادلا سكب (جاسدلا

 لخنلا صوخلثمبهذنمىئارطىف ليقوهقرووهولخ:ل !|صو+لثعىأ(بهذلاب)ةجو سملاىأة حوت فملاواولا ديد ثني

 ةحاصلازأ راال مث دل | ىفو هياهرارزاتند زىااوأه.ةقوطملاوأ هن مرارزااخى :|ىأؤهذلابةرورزملاةِْ اورؤوهةث وتكمللاوأ

 ثيد->ىفاك لذو نبةمرخك ا4نيقحتسملا هبات أن نمبيغبىأ(م ذحمنإإا ممىأ(عف 5 ةربو] سهذلاب صولا جا !|لثم

 هيلا اثب سهذاؤ ةيبقأ هيلعتمدق لسوديلعىلاعتهاىلصوينلانا ىنغلب ىب باب أ و لاقر وسملا نيا نع نيحردعلا

 ا ا 7 ا ا 1 ىف هاند بجو قان هذق
 بنرعمرب ر اةيمقأن عونجا اس دلاو سامللا نم طيغلاو هوابق عجةيمقالا(سهذلابةصوخلا جابيدلا ١ 11 لا

 ا واولاديدشت وةمجعملاءاخا حافو ملا مظب ةصوغاو شفت , دقو هلأ درم 00 ؛ امييفةلمعملالادلا (م) اسد ّْ للاتفاذ تفاغاف

 ااا ال1505 صوص يفد نم مالعانج وتم ىأناهوةل م همداصابلب ل سا نبل هنا نبا
 ١ اماهيرودزملاوأ قوطملاوأب هذا فوغكلاوهل.ةوىناعملات دك قجارسلاكى :ءعجمدم مهراكنال ا ا 0

 4- تدب ىفدقوتالرهشثلا هيلع ىضعناكةءدحوءاملاورمتلا ناكف هلكام ىف لو هيلع ىلاعت هللا لص همن : رار ما 1 نام

 اتا هلل ىلإ كاذب كا رثكالا و هسلموافافك و انوتدم ل [قرر لعجا هللا لو ةيوهوران ا ا
 0 ناكودل قفا اممسحاضتأنطقلاوناثكلاب ا : سدأ هنأ عم 1

 ا

 ا | رخل ءارها خ
 4 مو رةمبج لبو هياع ىلاعث هللا ىلص هإتناكو هيلعدوةولام ودق دذعو نيدعلا قدسي : هاظعأ مث هن_بأ دع ةررب

 نيمكل | ةةيص

 تناكوهعباصأ فارطالء.كواسمنب عكا قوذ نيمك- اربصقلا صبمفلاهبلا سابللا بح نايو | لاتفميلا رظنخإ كود

 ةوسنلق ملسوهيل ءىلاعت هللا ىل_ هلناكوةءامعل اةقص ىف ةمامثأ | ىفهاندبإك ةريغص ةريصق هتماع ! داز كك ىكر

 ريرجلا مرت لبق ن وكي نااما اذ هو ىراخبلا ىفةيورعرك ذام_سوهياعىلاعت هللا ىل_ص ءةهسقو | قاخىف ناكوىراخبلا

 هساحم نماهعفرنى أ (رض<ملن ا عفربو)راغصلاوءاسنلا كلذ ىطءنوأ عامياهمسةيناكوأ بهذلاو أ ز_هيعةر_هترام

 | لاقةمرغم ن نيروسم نءناخيكلااهاور ىلا ةمرخم ةصقل ةراشاوهوةمسقل مضل ناابيطعي ى> أ اراثيا كلذل عم ناكو

 كادت ل صدا ى 3 , روسماب ىلأ ىللاق ا انعاقتو ع
 1 دجوة اديه ذقهيلا نب بهذاو ةيسقأ هنءاح ماع

 جرف لسومياعىلا عتق اى صدتوعدفرابتح سيل ناو ,ايلاةفكلذ تمظعافىلهعدالاقف ءازنم (إ ذا) هرماو علا ىهابت

 هير لسوهيل ءىلاعتهللا لص لعذاذ_هذالتأخةمرخع ايلاقف بهذلايدور زحام دنمءابقهعمو أ والا ىأ (ةاعابملا

 سايللابرخفلاراهظا أ (ةاهابملاذا)راثث:ساوةدثهيفناكو ىذردقوهيلارظنف هلءاطعأ ثهنساحم أ (سبالملا ىف):رخافملاو
 وهو سدلمعج (سدالملا ىف) اهتلزتجثالذلزتفةرتاقملاةاهابملا نعم صو نيزتلاو ب بجعلاو | (ابينيزتلاو) ةنيءكلا
 ىأ (ةلالاو فر ئلالاصخ نمت سل) سالما ,ةنيزلاراهظا ىأ (اهبنيزتلاو) ىنععسابللاو أ ةنيك-للزانملا ف ىأ

 مومءىلاعت هللا ىضد ءاهقفلا لاو فارشالا هدصةيا الوان رشد عام سدلهراهظاو كلذ فتالاغملا | لاصخ ندم تسل)
 دريل اورحلا عفديوةر وءلارت_نامو سانلاعماجتودايعالاو عما فحابمنيزتلل لما بوثلا سل ١ ىأ (ةلالحلاو فرشأا

 ع امءلو هللا ةمعئر اهظا لب ةئيزلاو ةمظعلاه.ىونيالنا طرش ,نو:بمهيحاصللاجهرقامو بجاو ةفارشلا باب رألئاوش

 كلذ فت اةو دلعي سو هيل ءههلا لص ناكدقو هناقالل عمة نم || ةر ونعملاةمظعلا باحصأو
 سايكالامبتلاق# ةسفيطل 0 ةحيصت ظ جاميدلان العا (0)
 سانلا هيبتثتام « سلاوتيهتشااملك ىابيديرعم ىسرافظفل

 ةريخالا» ايلاَلادماب برع ىأ
 100 011ر3 بان ىآ فا وح برعم ايد ليلغلاءاغسش قو ةيبرعلأ < اةدارزببرعواس دال لبقو اودح

 هد حم هلاودظف حاف سورعلا

 حيرشوةي رسلا قويسلابع ءاودسال ودق ةقدلا ىفهتئاطلو فنالا نس>هيدشن دارأ (اجرمسمانس سوا جافو) جاجعلا لوقهن مه )00(

 قاب لعق ا اذ_هنمنامق سوماقلا ىف اذك ناعهألاو قءربلا ىفجبارسلاك ىأ ليقوهيلا فود بلاك: بست فورعم يقرب 01

 حرت م هلاتراشلالاواكمهراكسناب ةريعالفيفاعا !لهأءركنأن او هلع ىف رذاكاريثك هيددفل



 ىأ(دومغلاو) هب روصلا لحل. ة ني زتملا نهتامالعو ةو فلا لاصخنمىأنيسلا 0 كب(ءاسنلاتأ مسنم) سدالملاك لت ىأ(ى هو)

 هنكل هرايج ىمولهمضد 2 الاب قوه اظذ1|نونلا تقي( (بوألاهو اقن) ةقلطملا سدالملان مىأ(اهن ء)حودمملا

 اذهق مارا المر ص ب ب ب حست
 نق طشم ودلاو) ماعم لا

 نءمذلادورول/ه-سنج
 هنوكو) نيمرهشلاسدل

 سابلىأ (ه-5مس
 هنوك لاح هلا ءأضءب

 (هسج#عو رد طقسمريغ)

 قو هس سضحءأت |ىأ

 لافطالاك مهمكح ىفن ءوءاسنلاهد<ةبامغا نيزتلاوةاهابملاىأ (ءاسنلا تاف صن هى ءزاكاإوا

 دذعو هللادنعاممدم_تكامىأ( ممدومناو) هلردةالن موةم-ءنلاث د عقكالذان :ًارامرتكأو

 0 ,مايقنهنوك ىأاهمضونونلاعّتمي(بوُااةواقن) نلباللتاغف وفاز

 هنأت نوكت نأ -ءو:ءورم هاىذلا ل-رلاس> :دناثسلا قوءاقن ىب :هعفعاقن لاقمك را وردصم

 ًايتشاذهدح وام[ لاق هناي :تخسوالج َ - مدا اد ىنلاىأر وربك ريغ ن«ةيقث
 ىةرهاظاا ةءو رمال ثلا قو هتنهمىل و ىوس نب وُثذخب نا ج رحلجرلا ىلعاماضتألاقو هءامث قي
 ةنرسءاقلاك 5-4 ءااقالا ىهواهح ف انهرهاظلاورايخا نونلا مضيتواقتلا ناهرملالاتو ةرهاطلا بايثلا

 ادحاسف:نوكي الفهم طسولا لامعم_ساس بالا قدوم نا ىأ (هسنجيف ط_بوتلاو) ءاخسلا
 ناندك 5 هسنج نم هلاثمأ هسأب ,امهنوكىأ مزاللا ىععمأللا مكب( هلثم سل هنوك ول اسسخالو

 نعول _سوهد ءاعملا_ءتدتلا لص ىنلا و 3 :ملاىفسانلا عقومقم يفااذالقهسامل ىف هنارقأ ى ثاوب

 سستاخا حدس قسانلار 2ك | ىلصوملا ّك ارامملاقو اد ةضف>املاوادحهعفت "رماس املا فني ”رهشلا

 هلاح قوذوهامرمتلا الو هلاحنو هدوهأ امىنغلا سداي الق هلاحر دق ىلع د> أ لك سدم« :نامزاللاو اهمذو

 محراب ىزاامبشالا هومياع لاننا لص هنعو اننا ىلا ىربملاعلا يزتنالو
 .هءورااطة_سمدعبام ىأ(هسنح# ةهءورأ طقس مريغ) هاوقيرأ تأمن كذامىلاو تاقلابسلقلا بش

 روهالاريخو نيب نس ؛نوكمفةسل هنا غو مظعتلا ةياغىأ (نيفرطلا ىفةر ,يكلا ىلا ىدون الاميز هلاممأ

 اوناكىوونلالاق دهعيرلا كر اننلادادتمال نس اتلا مرو هلا او هورابتشالا نمار كلارا
 سلق ثددحادر واذهمو ةأع٠ .جامهيلادتعراصبالاذاءلذرلا ب رايثلاودأ 4اباب .ُهلانيدرهشا|نوهر ب

 جرشلاىبهنامو مو“ هل: ارتاكتاطالدهزلار اهظادتتةاذاا مارح وك ارو ارش دورك ا

 ءامعلا ريمكتكة نلف لاخخماهقفلا ل عفراك ماكالا عيسونامأو هيف نام حج راخرب رح اك ه-ذع
 الاق ىمسل اومداسلا دبه نا لانا هفر وتحية ةعدو ورمل امنا لاقو

 ةءورملا طةسالرمالا سفن:ىئكللذك ناكاذافاوءاط: واولأ سفاوقر عيل ىدن.ءاماعللاراعش كلذ ناكاذا
 الف نذرعي نأ فد[ كلذ نومدب الج نم نوم ءنعندن دب ىلا« اسنىؤف هن * الإ. نمهطمنئساهنا ىكبسلالاتو

 اهنعىبملا ةرهستلا ب مسأو ةئسهناةيعذاشلاءاماعرا ”تانفا كارم تال نيذؤ

 7 ىدهتم هلابستكم هلت وهم اذا( د16 هلاع حو ريلاهرت لع ةردعلا عيدا رعفلا كا سدلو هلهال

 ندحدفي 000 ها

 (ىدؤرامم) ةدحوذ
 ىقةرهثلاىلا) لورىأ
 نيفنتكملاىأ(نيفرطلا
 قدالاو لد عالاو م

 اطبرق:واطارغا طسوتلل
 اهطاسوأرومالاري- و

 اوناكىر وكالاودقو
 تسسره-شلا نوه رك

 ٍبايثااو ةديحتابايثلا
 دتوراصيالاذا ةئءدرلا
 درود_ةواءيجام-يلا

 نيدره_ثلانع ىلا

 ا دحر راك

 0 ذام 6 (كلذ

 وا !اضانيرهلا

 ةياغو)ن سال اىفتاحابمل
 كلذ ىأ(ه-.ةرخفلا

 دنعةداعلا ف) مومذملا
 ىأ(دوتاماساتلا

 رخملاىلا) هتيانعجرت

 روقوو دوج وأاةرثكب
 هاحلإةعسوىأ(لاحا

 قيس لام رك

 هتفرعاك (كلذ عرشلا مذدقو)ةمايقلا مويةلذم بوث هللا وسل ايندلا ىفةرهش بوث سدل نم ثددحلا

 هردكب رحفلا ىلادوعبأكا سام !ادنعهيفرخملاةب انوا نيرما او سدالملا ىفةاهامملا ىلا ةراشاكلذو

 رخسع :رشةمومذ ماهعالدو رغءالقعلا دنعءسالملاو لاملاةرث هك ناىع (لا اروذوودوجوملا

 احنا سلب اهنا ضع ا « ار ىس>|هددتواهترثك :نورخم ل

 دنا !اءاتب يناثلا نصحتلا مهالوأت لع نيئايبة 0 ,مغاهلص أو ةياهنلا ةياغلا وبأي هلآ: نماناولأد حاولا

 4 لعردك « الام ىلع هيردقو هلاحةوةهيدارملا لاحت روذوو هوحنو لاس 11 نمهدنعامهيدأ رملادوجوملا ةرثكو

 ةدود)رخ امدلإ 0 هابتلاكلذك و )ةوقلا ىن_عع وأ هرهاظ ىلءروفولاؤهرع-غأ

 كلدكو هونالسر نبا غمصزوحو ا ةدوح اوهوأعو هدف حزوهثاملا ع نس هنحىأ(ن كسملا

 دقو رظنلاهيفرفاساملزان اريخاولاوذقو هنايندلا لهأح كم ام هنال(لرتملاةعسو) سوماغعلا ىف
 ]”املا و ءدمأز أ

 0 1 ”اذكو) | |" الاول | عجت الا (هن دال ريش كل و)لاقفم ميني هشلذ م امرغ_صالاى معلا ةقي طاارادلااولاق|

 ان يدع نم عانوا ع فهن (لرتملا ةعسو) اهضو .يدنو أهدي زتواهصمصح5 *ىأ(ن كلا ةدوح) ر اهدنالا ع رخشلا لطفا

 هشرافموهفورطظوه" ءتمأيأ( هيا آريثكتو)ةجا# ارا دم ىلع ةدايزاهضرعو



 ىأل وهما ةءيصب (هيلاءىحو ضرالا كلمن و) هتاحاخر |دةمىلعةدايز ىأ(هنأبوكرمو) 40/8 هبراوجوهديبعنمىأ (همدخو)
 2222 ثثثآث  ثآثآثآج7 لكن ذ امام كادأ

 مسج فنصو عالج وز
 عمىأ (كلذ كرتف)
 اذ_ه :ز)ةيلع# ردقلا

 سنالةعفر ىأ( اهزنتو
 اهيشاعافادعبو

 بوزعوه دعزأاَناَف

 عمايندلا ن-عسفنلا

 ىقة_رايياعةردلا

 همل-خو)هين اوأو سا رعلاك همزاولا“ انههيدا راو طايخلل رب لاوواجنال ءودقلاك لاك الا هرعنصنام

 اهتفاضاواهربغولاغمل اولويلاك ( هت 000 ظافلأه نم هس عج نيدح 2 ؛لعقو مداخ عج

 هلنموةفيخلالوقةعلاووذالا اهترثك, رختفيالر ومالا هذه لة هنضاينالوأ ةسالمىفد "اللزنلل
 ]انام معاد رابخالاو لاطن اوة-جاحلل ءانبلا هر كمال  (هيبنت)© ا لم 0
 0 سا انلا ىلع خاغتل اوءالمخلل كلذ لعن 9 مىلعةلوديدشدلا ديعولا هي .قناو عرذأ# كعمس

 تيك ملا ةظاكاو ءدتالمرهاظلاوهام ىلءهانعمؤو ردسقلا ثيحنمىأ ة- -احربغلاهياع

 ىةهاكالهنارهاظلا ناي كلذ لكش ١تلقنافد# :ردلاودوعلاورم_:علاوكتن هما" دبل خشت ن *اك صولا

 جاد وأن دسبلا عمن دقاممم سسفنلا نا قرغي تلق :مدعت 6

 ل هو ندم <.فةحاصمالدربل اورح او عقديام ىلع هنمدازام لك نالن ٠كسالا فالك ةحاصال هيلا

 م ءدع الو رظز هءقةح اهل اىلعهنمدازامءارم ةهرك الىدعأ :ءلاةجاحماىلعدازامةهارك ضد

 اضي أ ةيلاملا هل يضف زئاح ىبنلا نأ ف نصملانم. مثدنلا هجر مساق نبا انخيشهد لعدمت ىعللا رظنفرفلا

 ريقفهنأ ل١ سو هيل عىلاعت هللا ىلص ل ل ا

 برغل قرشملا نما هكلمدارأول#ف هلاهايا هللا كيل هنب( ضرالا كلم نمو)باتكل ارخ آف أ سام ىلع

 ةقيق#لا ىفاذهو ىقعلا

 الامال ن عر ودعتمال

 لايك! |هج وىلءءأحالو
 ا .م نبال ل يقاماذو
 هيلا ىج 9 رعاك هد دويعلارأ“ اق د دومعأ اوكلملانيبىلاعت هللاهري_تدقو ني-ءةقر طق هلهللا ةرمسل ني'رعدهازلا لاقدهازاي

 ىخنالاملاىأ(كلذ ةلرتف)هنامز ىف تاما تاقد_صوابتي زجو مئانغلانمابيفام هل عج ىأ (اييفام ةنءاحذا رب رعلا دنع

 كرت لا نمصخدهزلافهللا لجال كرتلاوهد_هزلاو هلوق نعوزنسا او دهزلا لجال ىأ (اهزيتوادهز) || امأ ا5 رتفةغارايندلا
 دهزلاو تدهز مففانآ
 ىل_ءأو تاماقملا ىل-ءأ
 دهزادرودتوتالاحلا

 ذاهللا كاس. دلا
 هلهزلاةملا أمس هل عد

 37 " الاىؤةيغراهيلعةردقلا عما هقدلا نءةيغرلادهزلاوازييكامهلعجز وح وهل>اللوعقمامهالكو

 ايثدلاةءاحذا رب زعلادبعنب رعدهازلا لاةفدهازاب كلراسملا نبال ل يةوهاحالو ها لامالن عر وص :الو

 هللاث مكاين دلا قد هزاثيدحلا قو تاناقلا لع نموهو لعةعجح تدهز 2 انأامأارتك :ةغار

 ماحىأةمجعملاءازلاوةلمهملاءاحلابز ”احواعربخوأ نمباوج -(زث ”احوهق لوقو هن عوم قدهزلاقبو

 منتلا ىلع رداقو اي 3 دلال هأا ممر ختف عد ,ىتلالاملا ةليضفز احلا ذك ناك نم ىأ (لامملا ةليْضفا) لصدعو

 لهقوادندلا له 1 الا نصا نب رعفلا كلامو) كلذديراال هناالا اهعددلا او عماجى أ( رئاحومت)

 01 ازةليضةتناكناز و5 3 ذم , ىذلاوهادهو هم" ااودهْزلا ةاصخدا رملا 3 يضل ) ليعشمو

 نماهزاح ىتا|ةياضعللت امش او .ةحوهوىل اعتهللادجر ىناسماد لا لاقاك ىأى_عىةرسفمةزمملا فانا يملا (ةيلاملا

 لانا ع ازد ا «تناكر يدقملاوةصقانو |ةماثناكوةينا 0 اعلاامأ دا نءمرنمااودهزلا ع ارءالايذدستلا

 ز'احلعات نهلاحوهف همصن حمص ن اليق وةفص بوصنماذهىلعادئاز دن م نأ هاتا نكلو الت متنانلا
 ضار ء 26 452

 0 || ىةحتءالذارظنهيفوةليضفا وكب مرا مدع ىلعلي ءلدهيقحارشلا صعبلاقو كلامو) 3 3 وهدبدلا

 حرشلا ىنودهزل الك !املاةلص# ادا رذانا ىلعىب .موهو:ر هلا ةروسكم ةيطرشنا نا ىلع ىبماذهو قراخ الل ىأ( رخغلل

 3 "الا قرعمو عوقرم 0 اا راع نإ لالا ىلءادئاز راسم“ َن هركذامديدجلا

 هدهمرخ غال كلامو هىأ زئاحال كلام ل عاف نملاح هنا ىلع ادت ازرسصنن اىدثعو خدنلا عيجىف عوفر
 نمي هري-_غءاوأسمربغا يكلم قوهفاهسهثار كاوا ةهناقتلامدسعلر ,>فلاىأ رملعادئازهنوكل !احةاصملا

 ءدبع) ةماعلا نس ةداعلا

 ةرثكملا ىأ (ةلصخملا
 2 هامل ةءسولا وة )املا

 (ةليسخق ت تن :اكنا)

 هود نم رز مأرم تدي سو

 هنوك ةلاحاهكلمدقفا مرحشت ةانمرخفلابواسم سدل هل ضفاهن وكردقت ىلعهل ضعلاهذيس ورك واهكلم

 وهردصم ةمصهنا ىلوالاو سو هيلعيلا عب هللا ىلص هإفصوادئ ار :ةاهحعهضار ءابا مث المرئاسىلعادئاز

 عيج فام ل صحم اذهو ىبتت ا همعدضا رعاب ل ضل هذهىلعادئاززاكل مكالامىأ 0 طملوعفم

 مزقت هيرودي ل لكم م ااكهلكاذ-هنا ىن<اللوقأو 03 اثار زهلوقي قاعتمر خعلاىف هلوقو حورشلا

 5 صقان تن اكو ه هد رد درو هنا وهياع فواطعم كلامودراحرا احأد_ةءموهلأ ة١ناد ءرهكلو

 تسافالاو اهتليسو
 ناف !هتاذ ؤةليضك ىه
 21 لاقو كه هل د ربدقب ةيطرش

 اهمسا رخفل |ىامملعدئاز) هلاوامدعب تعالو هد رسقت ىهوةزمحلا دقي يه ىنا للا



 ةملإ
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 رز وحتددعت اذار او ثلا” ريخادئاز هاوقو اهريخىوصنمدل هضةوةيل هالو أ ةلمضغال ريمضاهمسا

 نمسلهنال هيف ى طفلا ةلرتو تاغ صا ضعي نوداهضعب تئاطعو اهقطع ربو عميل فطع
 رمألوالا نال هل بضلاو رخقلا ىفاويلعدازام سنج نمت سلة ب ويندلاة ا يضغلا نال ل ءقأم سنح
 ةرصنوب اولا نمت اريخلا هر جوف فرصاذا هيلع بترتيامرامّتعاب لب هناذرامتعاب هيفرخفال ىو رند
 ةليضفال هنا ىآ ارتيفهناذ بست ]ذل يضفالذا نيهجو اذ هنوكل هنالةيطرشلا نايديق تأ كلذإو نءدلا
 ىلع دئاز وه ىأ ةققعريغابناك ةيتاذريغامنوكلابخكل ةايضفولف هيلع تترتس الار ظن ناف الصأ هل
 هنوك-لوأهريغدنءامىلعقوولهيتابامةدايزلامادراولةي ويندلارومالا,هرفنىفةيلاملا ةليضفلا كلت
 هيلعىلاعن هللا ص هنا ىنعملا لصاق هريغل رست: الامدئاوقلا نمهيقوهل كى هقرص هو اميط هيسكم
 كبرعلا ضء.لاقاذلوهريغهضءد زحام هأبعي1ناوهن رخقلاولاملا ل_ضفو ىنغلا نمزاح سو
 دئاوؤهريغ ىنغىلعهانغداز و رقفلا فاذال ن مءاطعىطعي ملسوهيلعىلاعتهلا ىلصاد# نا قيس
 قةحتال هنأ نهرمامو سو هيل ءىلاعت هللا ىلص هريمّص نمل اح هنأىلعا دئازسصنزو يو هريغار ستنال
 هيقانيالهزكذاموةيئاذةليضف هيف سل هنادا رملا نافْئُدد سداةليضف نوكمال يكف هنود. مركسلا
 فيفختلا عماهحتفو ةففاءارلارسكو ةامهملانيعلا نوكسو ملا مضد (حدملا ف قرعمو) الك
 هللا لصهنا ىنعملاوهقو رعت دتماوتدةثااذارجشلاولجرلا قرعأن مسايةلاوهلوالاو ديدْمُدلاو
 لاةب سمحتو مركلا ىف لصأ لسو هيل عىلاعت

 قرعملف ل>ءااواهموق « ةيرك :ئضريخاردممأ
 ورهود:ىقو رعت>ثوىرثلاقرعملا# سدقلائرمالاقمدآىرثلا فرعواهكمتموالا فلا قي دقو

 ىنلاك ذك و هءجةرثكبلا- اابحدمتت سانلا نا ىنعي بصن بص: ناذدئاز هلوق ىلع فوطعم عوقرم

 اهنالكالذ.حدملاف ليصأو كلذ ىف مهيلعدئاز وهوايندلا لهال ع.جام هل عج ل سوهيلعىلاعت هللا لص

 قمدهزو) ةيلاسملاة هلا نع«ضارعا سدس ىأ (اهمعهءارضاب) هلوقبه-يلاراشأ [كهدنعا ةم.فال

 ىلعاوسانال ىلاعتلاف5بهاذىأ امم تئافوهاميةدهزبىأةبقوذ مةيتكةانثموءاغلاب(اهتثاف

 ىف) اهئاطع |ىأةمجغملاذوةد_-و؛(!4ذرو)فلالادعينونب اهينافخسنلا ضءبىفو كئافام
 ابيةلخبسل ادع ىف ل_وهيلءىلاعتهّللاى+صدو< أن ونلاوةمجعملاداضلابةنضلا نم( اهناضم
 ءاظااب ىا<اناهربلاهطمّضور وهظلاو ن_سلاةءانقوهوىنامسلتلاهرسفو هطمضاذك سانلا
 ىلص دنا ىندملاتهيفاهنوك نظيىذلا عوضوملاىهو رسكلابةنظم خسنلارثك أف ةياورلاهيلعو هلاشملا
 ةقدصلاو ريلالا>ك هيةجربىزلا اها« ىنامذس سوهيل عىل اعتهللا

 قالخالا نم ةيعيبطالوةدرو رضتسل ىتلاةديهلا تافصلا ىأ(ةبسثكملالاص#|امأو لصق)#
 ةلماعمىفةنسحت ملا لاعئالاوهو بدأ عج(ةغي رشلاباد”الاو)ةينايب وأ ةيضيعبت انهن م (ةديملا
 (فصنالا مظوتو) هلت ماقنمىأ(اهمحاص ليضفت ىلععالقعلا عج قف تا ىتلا) مهتطل امو سانلا
 ىلعدا راعىأ (هق وةاعالضف)اد رقنم|ممدح اولك حد؟ىأ(امْممدحاولا ىاخلان) ارم ىصت أو

 راند نءالضفامه ردك الز الفم_4 وقك هليقامم مكس اد اوأهدعب امزاديقبال_ضقو اهتمدحاولا

 دعب عوقولا مزاتاهنااولاتم_منأالاةروهشمىهوهانعمو هنارعا ناب لعد مّدلاسر هيف ما ث ه نيالو
 ١ هاوقك لوأموأ < رص قن

 قهر نءالضف ءامصورخص قاقلا اًذهىلعساملق

 فصملاو ماش ه نبا هلاقاك ةفوفكماهنوكب اذهصتةخالو مدعلات أ ةاقلا نال ىننلا ىنءكد رول ةنال|

00 

 فقرعهلىأ حتفتوءارلا |
 (حدللاف) ل-صأ ىأ
 ىلعامهدئازو هىنعملاو

 (هبا ارضان) لاملاةليضف

 بدس ىأةزمفارسكي
 هد_هزوابتع) هضارعا

 (اهناظم ىفاهذيواهمنافف
 نوثديدشتو ميم حاقد

 مح .رةلص نما احم ىأ

 ءاظاابو هورب ه-هجو
 ىلع قمت دقو تلال
 داضاابهطضف ىفاسماتلا
 لخبلا عضاومدارألاقو

 هب( لصف
 (ةّجسثكملالاص# اامأو)
 ةيناسعت تاكا هىمستو
 ةيدسك تا ةاذاونال

 نم)ةيابجةيج سال
 ىأ (ةديمتاقال_الا
 لئامثلا نمةدومحلا

 لاود>الان م ةدودعملا

 ناد”ال اوزةديع-ل ١

 ةئشانلاىأ (ةغي رشلا
 ةسقئل | س وتلا نم

 عيجق فنا ىتلا)ةفيطالا
 ءالئوعلا نمىأ(ءالقعل |

 هالهملابةرمعالذاءاماعلاو
 (امحاص ليضفت ىلع)

 اهدقاؤىلاةم_سنااىأ

 كهملا جحطعاو
 ىأ ةانللا تلد
 0 ل
 الضفاهنمدح اولا تاخلاب)
 هنمرثك أ ىأ(هقوفاع

 اك مجأامم

 اهعجاباهعج نا ىل وط و



 اهذختاىذاىأ(اهبقلختمال)اهقلعتى(ةٌادلا:داعسا دعوو)الصةموال ادار فاوأعجىأ(امرمأواوعيج ىلع عرشلا ىتنأو)

 ثيدحك (ةو_نل|ءازحأ نمهناباه_طعب فصوو) هريغوءايحالا نمقال_الا ب تكوسيه رثأ اوسيغرتل اقروك دموهائاقاخ

 ءزداصتقالاوخاصلاتمساولاصلا ىدهلاناثيدحوةونلا نمأزحئءرشعو ع رأنمءزحداصتةالاودؤْلاو نسا تملا
 اهئارجأن مءزجاهناومهلئاضفو مهائامش نم ىهف.ءادنأىلاعت هللااهح:ملاصتملا ذهن ىنعملاو ةوبثلا نم از رشعو س#تن م

 نوهص- هما رك ىه لب هبسثكهريغوومالاذا ايدن نوكي أه عج نم 1 ناالوأز حتت هومثلا ناالا يةمهباود تأ

 وأ ةئثشملا هتقاعت
 لاصاهذ_هناىئعملا

 ن مشعو س# نمءزج
 ةومنلا هنتءاح انعأرد

 ةلاسرلا اه أهيلاتءدو

 سجلو عبرأش نانو

 وألا داما ىت-ءمىلع
 ءارجالانأ عم ةءعطقأ|

 اهعيجىلععرشلا ىنأو) همالك لاكش االفددعءالىذلادحاولا ىعم نال تابثالاىنانه اهل معتسا

 ليلدهيفو:دئافاهب رمال نكيملالاوةبثكماجمأىلعا ب رمالاواهخس> ىلءابماعانتلا لديف (اب+ رمأوأ|
 هداعملادعوو) ىرثك أ وأ لوأمريغتيالن اسنالا ف عبطلاو هأوقو اقدينوعابطل ارع.ءئزاوح ىلع ا

 ىذلا ىأ (اهيقاختمأل) ىطعأ ىنعم نمضموهوأ داس ادعو ىأ ص فاذا عزب بوصنم(ةئادلا

 هنأت هيف سل امرا هطاب عنصاملا ف اكملادارملا ساوهللاهج وكل ذ,دصق اذا اهب ف صتاوا 1 خاهذذتا|

 ىلا اهنودىلابقاختلا نا 33 «ةميشريق ىلح تملا ا همأان ليقأك مومذم 1

 / نم.حداصت:ةالاوةدؤتلاو ن_سىلاتمسلا ثيدحل ا ىفدر وأك (ةودنلاءاحأ نم هناباهضعب فصوو)

 نتا ت3 لاضاق أ فنصملاه يل اراثأىذلاوهاذ هوةومنلا نمأز حن رشعو سة نم : 1 :ا 0 0

 لاصخلا هذه عمح ب فتكتوأ ئزجت:ةومثلاناهانعم سلو مالسااوةالصلامهياعمهلئاضفوءايسنالا || 10 »8 1 , |
 اهنوكلاقا+ابيلع قاطأ لبق( ىلا نس<ةاهسملا ىهو) هدامع نمءاشن نما هللا ص ةءاركاهمال | 5 ل
 رومأةعب را انهو ةقيرشلامشلاوةذسلا لاعفالا ىلعةةعابسفنل] ةئيه ىلا نسخلالاو هنعةمشأن || 1 31 | اهناسحت_ءادروىثلا

 1 لاو ماتكلا
 نس--سلواهمع كلذر ودص ىلع سف: 5 ةلما لة: .هلاوهتةرعمو هيل عةردقل اونسل ا لءفلارودص ا 0 6

 :دي 2| لاصت#ا لو > فصلا نأ ليقو ىبتنا عببارلا نعت كلذ ثلاثلا نعالوةي وسلا ىلءنشحلاو || ىأ( وهو) ةلمتا ف ىأ
 نه حصالا ىلع ىنبهوهوةعيبطو ةيجسريصت مآ هرمأ ل وأى ةيدسك مناة بسثكم اها هجو أخ نسح ا لادتعالا) املا نح

 لاعفالا امعردصت سفنل اىفةخ_مارةئيهق لاو نوةقحملاهيلعاكرغتلةلباق ةيسنكم قالخالان أ آ اهفاصوأو سفنل ا|ىوقو

 ىلا نسحىأ ( وهو)ةريصب ىلع نكفةرجشل | ىلع لدتةرملاو تحت لئاطالا لاطأ مندل وهسا نود امو طسوتلاو

 رومالا لي مهوناكفعضلاد_ضوةدشلا سلو: وةعجىوق (اهفاصوأو سغنلا ى وقىف لادتعالا) 1 فردحتنم ىلا ليملا
 ناىولالادةعاوةي_ىفنلاىوةلارثاس نماهووةوقةليخاملاىه-ساكىاخلافةروكدسملا | ثالئافنان(اهقارطا

 طارقالاتلامزاف ةسايكل اوة:طغلارهنعربعب لقعلاةوقلادّةءاؤطب رغتلاو طارقالا دج ىلا جرتحالا
 ىهسس بضغل ا ةوقلدتعا ادا اذكو |ةجوأهلب ىمسل طب رفتلاىلا تلامناواعادةواركم ىمسا ْ

 لادتءالاومومذمةوق لكافرطذأ مج ى مست طب رغتلا ىلاتل امناورو/ ى-هذتطرقأن اف ةعادش

 فرحنمىلا لما نودارمو طشومل او) هلوقيهيل اراشأ اك قالا نس هنعريعم لاو هودومخأ طسول اوه 0

 ىعبفر>املاو ةفرح:لااهفارطأى أ اهفوصومىلاةقصلاةفاضا نمءارلارسسكب فرحنم (اهفارطأأأ
 ىوألوالاو فارحضالا ىنعميىميمردص ههزا ىلع هئار عشفز و < وءاندبام ف ارطالايدار ماو لئاملا
 عج رمضان | لعلم نانا قلختن اكدق)ةديجلالاصخلا عيجى أ (اهعيمشل)
 ىأ تناك ر يمض نملاح(املاك ىف ءاهتنالا ىلع) هيلا فاضملا نمشدنأتلا هباسثكالا|

 فالخالا كلامهنالكر وجغلاوه طارق فرطةوهدللواهتداغتساوابداقاو مولعلا باستك |نءةركفلا ليطعتك ةوابغلا

 ىتبتيالامىلغمادقالاك روبتلاوه طار فا فرط ضغللوتاذللا نمالةعواعرمش صخرام كرتكدو#”اوه طي رقتوتاذالا ىق
 لوقامأوةءاج_كلاوةفعلاوةمكحلارالثمةامسملا قالخالا ىف طسوتلاوهامبمدباخ خدام ىلع مادقالا لرتك نبحناوه طيرغتو

 افا ىنءامنالا

 اهلادتعاة-يةطتىوق

 افادتعاةب وهثوةمكح

 افادتعا ةمسضغعوةقع

 فرط ىطنخاإو ةعادش

 هرب رسح ا وسهطارقا

 5 :ردكفلالامسعتساك

 لا ل
 وهو طد رعثو يسال



 ردابتاا فالخر هوا ىلع فطعلاو ىنءملا ف بسدنالارهاظلا وهوءابتنالا ىلع لادشعالا فطعلم”<(اهتياغهلا لادتعءالاو
 ىلا عدو هنا>.س هأ اوق نههيرمأأمو هل .ةدقو( مانع ق اخ ىلع اكن :اولاقفكالذب هءاعمللاىب ىنازذ>ىلاىأ(ى>اىز :.للاىف ررقالا هنكل

 نهل-صنوك م اط نءعوشعت ن | اوه ءوهيلعىلاءتدللا 00000000 5 ءضرعاوفرعلابرمأو وعل اذخ

 ديعسافلسدةو ىأ(امعملاعت مل هللا ىدر ةدئاعتلاو) هلوقب ف:صملاهرك ذامهرتسف:ىلكالاوكع:منمىطعنو كعأق

 هقلخ نع مام هنب نيا 22222 202222 ثتتذظآا
 7 ا 2 0 |ىف ررقن اك هنوك لوكا نكمس ,اهرار 2 بأ وأيع كك هيدششب ل ااا ع |[ فدلعلا

 3-3 هماعىلاعت هللا ص
 0 ََ ه اغىلاح مو ىأالاكىلعفوطعم (اهتيا ملا لاذ ةءالاو) م مر نهىد_هىلءىلاعت هلوق

 داز ةصئزو##و عفرلا رقم هك (مت وا اولا ةةكلذهب طع هبا من أ ةياغلةاغ حا دادسلاولادتعالا

 7 17 . هذمضتاك مه همهطالمو هموقىذأ لمتو هتار ادمز 4 م_.اعىفتاو ولك همظءمسا ىلخ ىلع بات

 هاأسملع هلئالدو ويمملا
 7 0 5 0 ناك اهءرزاعت هللا ىضرةشئاعتلاو) ن نياهاجلا نع ضرعاو فرعلابر أووذعلادخ لاه هأوق

 - 3 0 00 5 6 ١ اناكسمام _ٍس هيلع لاعتهّل 1 1 هاطحس طخس هاض 8 آ ةلاهقلخ

 هبا توباك طرفاهادعتيال باد“ الان نانو قالخالا راق نه دكت اهردكش نومها
 فراعملا فر اوعىفهحو هرهللا نسال درو |لاقوهسق اال للك لذ لك ٠ اًضربالام لك طوس

 ةلومحم# رشدل ا!سوفنلان ا كالذو ص ماغرم ماهم عىلاعت هللا ىذرقيدصلات ب ةءامطلا لك

 ند ناسنالاى اخ ىلاعت هوب راشأ لوالاىلاو ةيعيسوة يمد جو ةيناطيشتاعق_-صو مئابط ىلع

 ظح عر هب ”ءانع ماظعب هللاو داننمج رامز مناحلا ىقالخوراخفلا 0 !!لوخرلراخفلاك لاصاص
 ايهيفةاةبمد رمشدلا سوفنلا دح ىلعةيك زلات تق رؤط و كنادط او اك ناطيشلا

 تان الالزنتف مغ احن عم أح توافدل م5 ءامطل | ةملظد ةحزتممورم-غىف اتوماالا تاوصلاكة إل" تاما

 ةرخاوز و هرعاوالا انلالاو تانوالا لعةعزومتمالا ةناعرم شار ملسو هيلع ىلا عت هللا ىلص هيدنلهللا نم م ا..داناهعمتل
 در ل لاقو) روهطدنعاممداؤؤتدة فال رك رو كداؤةه.,تدشن كلذك نافل اما روهطدنع
 ةاورام لع (مالل آو هللا ىلص جشذادحأ ىف عقوأك ةينس تا ضاقو الز ار طضا لكدنعف هسفنب هطابترالت اصلا صعد
 التعب )رازيلاودعسأ 4 ءاعلرناف عير ىلاههوعديوهو ماقلا عييت فاو همر هلي اك لا 0

 هاورو(فالخالا را تأب ' الات ءزوتاملقرار هلاىلاب | ارطضالا د عد ءاؤو راماعصالا ى سال هملق سدأف ةرمالا نمل سدل
 1 8 تاق ماا كإ:تاهمأءاقباىف نا ةلاشب . وبذل قالخالا تفص اقوالا سحتاغصلا كل" : ىلع

 ىلصهللالوسرنا ىنْعل» ىلاو-_ءامياو رمد اهتعىلا اعد اف الكف لاق عد :نادعسالو مهسوفنل سن داو ةمالل_ ذه
 لاتاسوهيلعىلاعتهلا [| - نأ رق 2-4 ! ناك اهلوقيتريعوهللا قالخاب|ةلخ< مناك لوعت ناتهدثحاف ةيئابرلا قالخالا

 قالخالا ن سحمهتالت شعب ىلا اهملعرود موللاقملا قيطاب لاحانارتسو لالخ ا تانتتط نا 1 فرع

 حزش يف ىوغبلاهاورو ةحيمعلا خلا طبضد سكعلا ىلعهنا نمل. ةامواهرمخن آر قلاوناك مسااهمالك ىفدقلخنا وحال
 قال_الا 0 ا وههحولاةىفاعملا لهأو ةاحتلا هم 5 قف :اامماذهوه.قلختامو هلاخ ات .وهامناهنايثادصقىذلاو يشم هللا نا اظفاب ةنسلا مولعم سو هياع ىلا: هللا لص هفلككزاف هلهجوالناتفرعهامهنالهسكعةيبرعلا بسحب زوحتو
 ىألاعفالا ٠ ناك لاك ىضرلاىلبا هردقو ىذرلادض طح_سااوهمامكي ةومنلا لد 5 ىققيبلاهاو هرشد دا اذهو لوالا

 ع و ىثاوحىف مانئاصؤ ةأكهمد- ءورفقك- اايىلاعت هللا ىضد ف 5 يالا ىب م كل ءاعو نام عمل ةهارك الاب

 ىللاةيسدقلا تلا د 0 اور حميحص ثددح (قالخالامراكم معالت# ةدعل ماس ا!وةالصلا هيلعلاقو) هلو هىواضيبلا هبدحد قتلا تاكلملا

 0 و برر رج رو و هس ص م

 ناوىلاءاعاهمو ىدقةس ناروص::الو ىضحةسالامم ىاذلاو ىلا ى>ءادال نمضتملا زا 2| نسحاهعج ) َُل افش ١ ١

 ىاعت هللا بص هناولاكهقوذ نوكءالىذلا [مكلاهجو ىلع نك: لان :الاةمملا لد ةامشلاوةيضرلا قالخالابنيموسوماوناكءايدنالا

 ىفنادقتنلا ف عقودحلاكلذ نعءىدعتن مىد>لامكاهقوفروص> ال 1ث عقيتسلالاوحالاع : موةيلعلا قالخالا عمتجم سو هيلع

 راظذلاه.ىفاطفةنبلعطومهنم كرثو هنايذب نس>ارصق لك ىل ةءايدنالا لثمو لد 2000 املا

 مويلاىلاسعت هاوقىببلااذهىلاريشي ونويدنلا ىتختنبللا عضومت هدرا تن 4ع .الا الت :عضومالاهنأفب نسح نم نوبجعت

 بودذملاو بجاولا نم

 (هطخس طخحسا و) حابملاو

 ام هركيو بضغإوىأ
 ماركا نم هيفا

 ىلوالا فال وهو ركملاو
 بدأتلاىندبةخسندازو
 هنسا>ىقلخدل اوهناد اب



 نهىأ(سانلا ن سحأ ل_بوهياعىلاعت هللا ىلد هلا لود ناك) ناخيشلاهاورأ يف( هنعمللا ىذر سن أ لا) 5نيدكل تاك أ
 ىأ(ناكو هلئصنءىلاعت هللاىذ رسلاط نأ نيىلع نءو) ماظع قا ىلعل كناو مركلاهللاةداهشب ([ةلخ) نرخ ”الاو نيلوالا

 هناشنءادتبانمىأ (هتةلخ لصأ نمابيلع)اعو.طمواتول 2 ىأ(الوب ع نوةقهاهرك ذاهيف) ملسوهياعىلاعت هللا بص ىنلا
 الوباستك ابدل ل_صتمل)ءادتبالا نمنمالد.ةيفرطظل ار هّمقلخ لصأ ىف خسفلا ضعي ىو ةيدسحلا هّمتأ تىأ (هنرطذل اوأ) ةي-ورلا

 اًذدهري_غب هربغوأطوملافكلامءاؤرو ظفللااذهبه_:ءىلاعتهّللاىذرةربرهىفأ ن ءرازبلاوذاعمنعا
 هنعي رشد سو هيلعىل عت هبا ىلص اهموّف برعل ا ىفاميسالهز قّةدو>وم تناك قالخالا مراكمو ظفللا

 لوبق نم سلو هلئقيقح ىلع ذ_عفهتمأ قوهيفاهنمقرفتام عجوهيلا ىبسس ملاماويقدازوة>مسلا |

 هياعىلاعتهنلا ىل_صهللال وسر ناك هذعىلاعتهّللا ىذ ر سن أ لاق) ىذعالاك ةيكرلا مق قبض موق
 هللاىلد الا قاخ صوىمي14الاقوناخيشلاءاور عيمص ثيدحوهو (1ةذح سافل !ندحأ -

 همركو قالا ندح نال ث ءدحلا اذه ىف كن سل ار هفص وبلاغلاوةي"الا فمظعهناب لسوهيل ءىلاعت

 راقك.لا ىلع ادئاعزمنمؤئارافؤراميحر ناك لبكلذ ىلعاروصةمهقاخ نكيرلو ةحاملاونمللاه.ددارب لا كلا انةرقاغل

 هجر فنصا اهقدرأ اذلوماقتنالاو ماعنالا لم ىلوأ مان ءاابهقاحخ هفصو ناكف مهرودص ىقاسسهم 0 3 | ٠

 ىلاعت هللا ىلص ىنلاتمد+هنء !هىفو لس وهيل ءىلاعت هللا لص ىنلا مدا سنأ ثيدحت ىلاعت هللا : ا

 هللا مرك ىلع نءىوز ىأ (هلثم ملاط ىلأن يىلع نعو) طق ف أى لاقام هللأو نينترعشع لبو هيلع اللا : 3 7 1

 هياعىلاعت هللا ىل_ص(ناكو)سد رغلا قديمعوبأ هرك ذاك هنعىلاعت هللا ىذر سن هلاتام لة هههجو 0 0 7 3
 عرس قالخالا م راكم ىلع ىأ (اهيلع) اع ونط ماوول ع ىأ(الو محم نو ةقحلا هك ذاحمق) سس و 0 1 / 0 :

 الاةضايرالو باسثك ابل_صختلا لعتالو فاك-تريغن مىأاهياعىلاعت هللا ءرطفىتلا( هترطفلوأوأ 0 0 :
 ىأ(ادكهو) سايقلا ف الخ ىلءيرلاةوسنم(ةينابر)اهمضوعاذلا حاف( ةيصوصخو ىملادوح | 2 و

 ةيعيبطو ةيلمجاوما ليقف
 دْيع, |ذهو ءايدنالا لثم

 ولو ءايفصالا ب رشم نع
 نم ىناريطلا هملا لام
 ة.سنكم ل_.ةوءاملعلا
 اذهوةيعيمطالو ةملمحال

 نالطءلا ر_هاطظ لوق

 وأممقابل ىأمال-لاوةالصلا مييلع (ءايدنالارئاسل) تنثةرطفقالخالا مراكم عج نماذهلثمأ 0
 اهضعبوةلمحوةرطفم_ميفاهض عبق مهريغامأو اهن-سحو قالخالا رك لع نولوب 2 ردا يحتل 000

 4 20 /: 3 1 - 0 5 - 2 0 ارمحاصارعص) ةضايرلاب

 ناقلاو مهضعبهركذاك هلعاذه سلف ةيدسكوأ ةيلبجىهلهقالخالا ف نال لا ماوس ستكم||| 1

 0 : - 5-5 3 7 | تءح سعال | درعوعمش هرك ذامذ هاوقىفو هليصفت قءسإك لاوزلاوريغتا ال ةيالىلبحلاو ب تكماه_ضعبوىلبجاهضعب | 0
 مهريغ لاح ىلع مالسأ اوةالصلا مهيلعتايدنالا فة يدك ا ماىلاسهذمهفالخ ناراعشا نوققحلا ىلا 5 7

 ةونغلا سقت لخداؤ انه حارشلا ضءب طاخو كلذ ىافالخ لعنالاناب هول ع ضرتعا اذإو ىلوالا قدرطلاب كلف 1 1 2

 هلُدْل ةجاحالو ةيفصتلاوةذايرلاب ل_صختةوبنلانا ىئءامك لابهذم ىلا ةراشا|ذ هل عجو همالك ىف 2 | 3 0 31 2

 بنك ىقرك ذاك ةء_-فنلالئاضفلاو قالخالا قاطمىق فال لا ىلا ةراشالاهدا نا ا 1 0 2
 34 ؟ءم ول م 2 6 د 5 هولا ا عع - يؤ

 اهنوكىأ(كلذىقةح مهثءبمىلا مهايصذنم مهريس عااطن هد) ركذ.ن | نمره أ وهو قالخالا هي. 00 : 0

 هللا ملعتل المج هنوك رهظدال ولا لوزنوةدعبلا دهب نالمهثعيممىلا هلوقبد-يفاسكاو ةوامحة#يةاحخ 5 5 0

 د 1 ل ل م
 انا دل ل0 سلع تحل ىقالت مالا العلا ,رءلعس ةنالء راسخ ا.كلذ ءايلامت نانا. لاقفهيلعمتا
 هل قالخالا نممكرعناسنالا راح نا .ة>:لاو هاوسرو هللا اههاض رب نيقا ىل ءىامج ىذلاهللد_لا لاتفهيلع

 نمرشووفةيئاثلا ىلا لامن اونييرقملاةكْثالملا نمريخوهفىلوالاىلا لامن افةيناطرشلا ةمومذملا قالخالا نمو ةيكاملا ٌةدومحلا
 ةيناودلا امموَدب ممأنلا اهتم قالخالا بك ثحبملا| ذه ف :صدقو ماما |اذهىف مالكلاهعسال مارملا اذه ية ونيطايشلا

 قعايمنالا كلواسىأ (م_هريسعلاطنمو) ءاصقتسالاه_جوىلءةلدالاءايحالا قىلاز غلا مامالا ققحدقو ةيفاشكل |اهممو

 ةيبقوةيضرع مهقالخانأ نمرك ذامةقيةح فرع ىأ (كلذ قة>) مهابتنمىلا مهأ دم نم ىأ ( مهثعبم ىلا مهابص ل ه] مهريس

 ةيدسك ةيصأر رال



 ثسرغوت ءءطىألوه ل |ةغيصب (تزرغلب مييلعهمالسوهللات تاولص مهريغو نامياو ىديو ىسعو ىءو«لاحن مفرعك)

 ىلاعتهللالاق) ةيناسنالا ةقاخلا لوأ ىأ(: رطقلا قةمكحل او ملءلاوعدوأو )5 ءادالاةعب طلاىأ(ةل 4١ ىف قال الاهذه مه5)

 وأل وهلا ةغيصب (ىلعا ىدح مل ىطءأنورمسفملا لاف)اريخص ىأ(ايبص)ةفرعلا ناقتاوةوبنلاىأ(كحلا) ىديانيطعأىأ (ءاننت 1

 ءامياهمك م اءدلاحىف) «صفموأ 2ع ىلا هتهقلابتك نومضعوأءاروتلا ىأ(هللاب اةكب) ىلاعت هللا يطعأ خس هديؤنوم ولعملا

 نيا نبه: يملا عشقي ( رمعملاقو و) عبسوأ ثالث نب اوهوباتكل! ا للعلا مهقوئن :هناىوردتؤ لوعثملان ملاحلا ىلع بصفات هدا

 كب هنعو نا ذو مامهو ىرهزلا نءىو رنويلاملاع مهالومىدزالاةورعوبأدشار

 ةالحصأ امهيلعم مهري غونام لس ى . 2و ىدومو وى دعل احن مفرعءأك ربل م

 يدوتاهكلان مناويلسو ئنومد اق لو انا لد كحل ءالؤه صخاءال_هق(مال_سلاو

 ناه.اسىلع ىدو هل قوهو ىسومىلد ىسع ماقاذلو ةحايسلاو قالا نعع طقنالان رم ىددعو

 رومأو مهتيلوفطفرومأ م هنمعقو هءالوهنافق#لاو هىناثلااذ_هوةياوفطلا ىفءالؤهرامخأ هرك ذلوأ

 ءلا اوعدوأو هل 2 ف قالخالا هذه موف تزرغل.) هلوقيهيلاراثأ[كةرشرعغ نم ةيلمجةءلوقطلا
 تا دأةعيمطلان ك5 أش قئش *لاخدازرغ' اد ل انيلابت زرغ(ةرطفلا ىف ةمكحاو

 تاوهكلا طاقوة- ةاكاةرطفلاو تقاخ تزرغ ىءمناهربلا لاو. ةع.رطلا ىفوةربرغلاه :مو مق

 سسرتلان ,مهرك ذاموةيل مو ةينكمةراع“ أه ققةعبدولا ن نماض !لوهحماوءدوأواهقلاخىب ع

 هانت آو ىلاعت هللال هما :اقام نع ءءامىلا عت هللا هجرى ذصالا ن نءقأيسوهفلاخاماندنع خسنلاىف

 الام لكوداسغلا نمهعاملاب ىمس نيتحتفي ةمكحا هنمو عن ااوهو كلا نمة مكاو كح اضعف

 9 ءاروش اود عن هللا باكي اهلا ىدت ىطعانورسمنلالاةقا :هاهريسقت ففلمخاو جدلا
 وهليقو لعل اومههلا اوهليقوأبف رساقتا دعا ذهولاحة.'الا ىقايدص هلوقن املا: راشا(ءابص لاح

 ىلعو أ ا 41 قوأد_ةذلة<نالبةنآرقلا أرقنم لك اههنعهللا ذر سابعنبا نءوةوبتلا
 طقادص ىل ىلا عت هللا نا ىلع ءانبزاةوهقا ويت :وأهاك اهراث اروهظاهنادارملاةهو.شلاب هرع_سقت

 ل.ةواردت اجو باك ١| ىلات آ هللادءءىفا لفطوهو م السلا وةالصلا هملع ىسعلوقلوأ اذكو

 (ثالث وأ نيمنسنبا )مال !اوةالصا|هيلعى<ىأ(ناك) دشاد ني (رم ملاقوإ علا عملمعلا كحل

 ني-ءامجمدب "ردح ول ةفمنيويعرمعمنا مدقتو ْْن 000 هرمعم نبا خسذلا صعد ىو

 نءىو رنددلالاعو- هالوم ىاهملا ىدزالاةورعوبأ 2-2 اري رمعمو هول مهمءاروةنك أسدل مهم

 ةعساما> 5 0 ةاماهوأ هاناالا ةَةثوهو هع | ةءالا هاجرخأ وربُمَك ه- :ءىوروهريغوىرفزرلا

 د هلت ثزلو أني ةنس ماهلوقونازيملا فة جرت داو نمي[ ةلامو نينو ثالث ةنسىفوت هملع

 نة لت اقم :داتقنءلو نمد قهنأ م م هنا عصالاو هب اورلا 0 درع

 بعللا لا ةو بعل الإ نأ د 1. ملال لا5) ١ . , روك تك ةةءاورهيدرقت اامسد رئلاؤ قرا

 ميراث ا هنعيلاعتهّللا ىذر لمح نذاعمنع ىماندلا أور قظوكسلا لاق[ تناخ

 هره تقف ىف متاح أن ياودهزلا ىقد+ أ هحرخأ ءماو. لح واع وةرماعر نه لاعتشأ 22ر1 نع

 روو-ثملاو بعال قلخأ /ىوراذاوىفذلأ ى 0 لىراكدام اهةثسالاوهرك دف ىنغلبلاةرم_عمنعا

 درطماوه ل-يقفني_عبرالا لقا: شعب لهنا ىو ر لبالقطأيد ::ىلاعتو كر أبتللا دا ثعبيملهنأ|

 هلجرخأق ا زرااددعو كر اما نبا

 ىأ (ناك)ةةاةمالا

 وأن يدن-ه نبا) ىع

 هنعءاورام لع(ثآلث

 قفاىاودع هاد دجأ

 ىملدلاو هريسفنتىف متاح
 هدم مو ذاعمن-ع

 ن-ءهذي رافع احناو

 هللا ىذر سابع نيا

 هاو ردخس |مهنع كاع

 هياعى<ن اق يقحتلاو

 ىطعأ مالسلاوةالصلا
 نطب وهو ماقملااذس مه

 دمعسلان أن مدروأك أ

 هدأ نطيقد «_س نم

 ىلاعتو هناحمسل.ةاءاو
 -ءقاعتلابصلا لاك
 فالدخاف لن يح هنأ 2

 04- بم تاداورلا

 سائلا عالطا ىفالتخا
 تالاحملا ندم هنامىلع

 منايمصلا هل لاقف) |[
 تبعللا لاقق بعلتال

 ماهفتسالا 2 ةد(تقاخ

 ىفام ىل ء راك-الل
 اع ا

 هلوأرع ا ١

 َق رمع هىلع صرخ ءاوبرغأ مثىنعملابلقنو وأ ىدملاىف ةياورهلعلوةيقانا| اك تقلخ سلعللام ىحندلا لصأ ف عقود .:ان نوكسو
 اشهد هرغع ءانههر ّ ذامو حصالا و هو ني: سن أس ؟نباذةمون ناكر ره 2:4 ل !اةىذلاو لات ثدحهل-2 :”ىلعود اه ءاو اصلا لب

 هيدامعلا ىلا رظنف نأ نيا وعوس دما ا ىكن لد صا ءعأ| نيورع نيهللا دع نع ةبدل و نياهأو رامةداهشب هنعهنأو ورلاىف

 ممل اءان 1و : !وىلاعت هلوةكل دق تاعلل اخأم ىن الات سعل و هاولاةو "رومعأا نايدص هقير امي قرف هنوبأ ىلا عج ٍ ةمهداهتجاو

 بيةعلاقملااذههلعقو مثال وأن ية د نبا وهو ناكه ءاعةومنلاراث 1 رووا نوكي نادعسالدا الدنا رغلاه>ووى- ,مناايبص

 لام -> الاب ولو ةعقاولا دعت نم عذامالهنا عملا عطالا عمن: سدعب و وو 1



 ةءدمق نب | نعىلع هلا ىك>و (نينسث الث او هو) هنن مآىأ( ىسعب يد قد ا هللان مةملكب ؛اودصم هلوقىف لع :ةو)

 ره-ثأ ةتسنبا ناك هنأ صل لا

 دهشوةخس ىو (مدهشف)

 اةدتدفا تعا

 هن نمآنملوأو وذ

 هدوجوأ ةملك ىدوحتو
 هلع ةبأالب :ىلاعت هرمأي

 ملاع ى ها تاورتدلا

 نك لوب ه:هريعمارمالا

 ل-ئمهزا ىلاعتلاقاك

 دآل هك هللا دنع ىدع
 هللاقمت بارت نمهقلخ

 اك (ليقو) نوكيفنك
 ربزح ني د-هح ريس قم ىف
 نمآ ىأ(هقدص)ى :ريطلا

 نطيقوهو) ى-يهب
 لغالا يمص نم لاح( همأ

 قو ءامقلاب ,(تناكف

 (ىديمأ) تناكو ةخسن
 لوقت ) هن ىلءاحى هوىأ

 اذااهتخا ىأ (ميرمل
 لماح ىهواب ا عءتاخد
 ربيخ ىلا اهللاو ى ا

 ٌكنط.ىفامزا معنا

 امدحأىفا وز دوأوم ري

 كنطب,ىنادج ١ ىطب ىف
 ام.ياظعت ىأ هل ةي

 اذهواي ركتواميلسو'
 تلج مي رعْنا ىلع لدي
 رثكالاة لعام لج ا ةذم

 هللاو مق امان الودو

 ىذر سابع نيا نءملعأ
 هتلجام_ّمءىلاعت هللا

 :د>|وةعاسىؤ هتعضوو
 وهو زاكاسءاهةيدصتق

 لو 5 قمبساك ثالث نبا

 ىسع مالك ىلع هللا صن
 ةطشامنباوالج رناك هنا ل .ةو ىطرقل اهاكح يك فسويد هاو ىدق اولا نع ءى>وربك اهللااه ماك:
 1771170 77[ جا عيت بالج از ن1: 5167917 هلق[: 6ر75 طن طن باغي تزل # اة ااا جتك تاقاللو ل 2 د د جميت اي 20 جتقا ف رولر هان فحل

 ىف النا ىوالا(ىنزحتالاهل هلوقب هاي اهتدالو دن ع همال

 |القاعاغلابم السلاوةالصلاهيلعى سعى الد وزعهللان ا لوتامس رغاانهو اصقندربالرداناذهو

 ا! ىورو«مأن طب ىقةاروتلا مهأهنا لق ىت> مالسلاو ةال_ صلاه اعمدآى داح اك لقط ةروص ىناك ناو

 قد_صدللا نم ةماكب تدعو ليفوز رووا هه !ايهيقدروأم ل 0 !ةءاحالف ندا نع

 هنالمال_بلاوةالصااهءلعو دع ةملك- !ادا اراانأ ىلع ءانباذه(مالس !او ةالصل || مهءلع ىنيدعي ىدع

 ءاذع :هالوأن ك ةماكد 1 اوأىواضيبلا هلاق اكرمالالاع نم عدرأ ام هءاشفبأ توديل- ا

 لاقو ب غارلا هلااكالو سرا ركذ وه طءىل عت هللا لص ىبتلا ىمسكهّلا مالكد نود. ياك هي سانا

 ق# اهغب م اذاؤ ة-فرحلا هلت مىلزالا نال للا ةضرعفئت * لك ةروصل هتا>غ:ىقىونقلا ردصلا

 ا ممءري_ءملا 2 3 .هلالا نوشلان هناكايضق د ؛ ونعم ةلوقعم ةكرككالذو ىتاذلا ىدوجو |هروذد

 تاذلك تادوحوملاهللاىه-سرام“ الادهم وهت هنوكددار ادا ةيمزاعمو ةروص ىمست هب انك اان

 قوذل جا: < اذهوىمتاةرهاطلاحاورالاىأب يطل| ملك لا دعصن هل 'لاقو 3 + ىسع ىمسو
 نبا) مال-ءلاوةالصلاهي ١ ءىد ىأ (وهو) لين اكاد ه ىلع ةدئاز نم لع ةجاحالو مها ىدو هش

 هالصلا|.ريلع ىدعو ىك ناكوهللا ةماك هنوك ىنءماندب دق (هحو رو هسا ةماك هنأ هده شد نين تاير

 ةالمااهماع ل رح نالاما هي .اعىلا_ءتهللا حور قالط او هن مانسرعك أىد و رماك ةااخات 3 مالسلاو

 هنالوأش ٠ وكر فرفساخا ثاىلا هنن اضافهد>ةننهنوك ةفدمأ عود خفن :حورلا قليلا مالثلاو

 لبق مدآىنبحاورأى لخهّلانابعك نعوهيفاوعقوام.ةىراص:لاعقوازإورمشب ةطساوريغ نمهقلخ

 مرااهلسرأهقاخدارأ اماقم اللاوةالصلاه. آءىسع حور مان قايل موياعذخأاا م هداس>أ

 جوزلا نالهثلا ةهندللا حور ىت-«م لوقو لعاك هللا ثدمك فب دلل هوا ص ال ليقوامناحور ناكاذلف

 هلياالا هلاال ن أدهش نم ملح .1ءىلاعت هللا لص ىلا نعا دندم ىراخسلا عر ىفو ةمعذا | ىلع واط

 ةنهل او 2 لاهنت اهنملكو ثادمعىمدعناو هاوسروهابعادمح ناو هلك : رشالودحو

 تناك ةهمأآن طب قوهو) مالسااوةالصلا هي اع ىحن(هق دص ليقو) ةنحلا هنا هل خدأ راسل او ى ىح

 هلهدوجسىأ هلل وءةميوصنم ( هل يدق ٌكنطب فال دج ب ىنطي ىفام دجأ ىفا مب رلوقت ىحيمأ

 هاورشت دحلا اذهومالسالاىل قولخلا همظعي امدودلان اك وهدابعدوجسال مظل 9 ةيدئدودس

 ىلا عن هللا ىل-ص ىد- لإ ءوعفربمهناالا م. ثي د>وهفةددعتم قرط نمدهاجم ن ءربوج نياودجحأ
 نمةماكب ,اودصم هلوقبدار 0 ما 5- ىفوهفىأرلا لق نما اة هولتسو و هيلع

 لقو ىالثعا: دلال: ىو هيدمشلاط مالك اومآل هل |هيلع ىسعب مملجْنأ ى 0 ,اذهو هللا

 هاءااتدالود- عهمالمالسلاوةالصلا هي ءاع ىسعمزلكىل اعلا صندةو) حورلا فن ةعاسفتداواهم

 ىذرةربره ىأن عزي .هعااىقو فالخ مهتدعىفودهملا ماك نمدحأ اذهو(ىزحتالاهل هاوقب
 ناك مالغو رحس>اص 1 داكعلا اوةالصلاهءلع 0 ىسعت هاج ادهم ىئماك-" :لهنعملاءتدتلا

 هرهاظو هلعم يلق ول لاقف لثم وزب لعج املا همأ تل ايو 10000 ءأرج+ ىف عطرب

 ىوهو ىلا ىلع كنافىرع_داهماللاةىذلارحاسلا ثهدحىفروك دما ىصلا مهعمرك ذي لذارصحلا

 نياهنا يح ةبدنت نبا نادر دم اآكلاد> علمي :ملاريغص نأك ناودهم ا ىف نك: هنابستجأو مسه عيد

 مهريغ ىلع كلذد ءبمهلاهعلطأ ثقالل ا ماطأ اا سوه .اعىلاعت هللا ىبص هل علف رهش أ ةعمس

 ىضاقلاو ىوغمااو هرك ذاك مالسل اء ةالصا !هيلعم هاربا دهملا ف 5 ماك اولاقو لعام ل-هعج د5 ىف هنو.شل

 ةماك لوأوة ,دءسلاةمءا-دنعوهودهملا ماك سو هيلعىلاءتهتلالصانيدت نا ىوروريسفتلا ف

 بندا



 نالاقنم لوق) ىلعاذك و ىأ(ىلعو) ركب ونأورناعنباو ورعوبأ و ريثك نباهنأر فاك ءانلاو مما عتش (اهتك نمأرقنمةءارق ىلع)
 نيالوةنعزارتحأ هي ةواوهني نمجرخ اهلي ذت دق نما امن هنالدهام نسج وريح ني ديعانو لعن لأ اك( ىسعىدانملا

 صيصختله حوالى ل رلا لاوا مع ض خم ناكمناك هنال لير مج ىدانملا نا ءلادْضلاو ةمةلعوام_ممءىلاعت هللا ىضر سامع

 رخو نالوقلا ضر اعتب ثيح تلق ةيناُد ماا ىقهعوقو عمىدان :لا فى ال# اءىلوالا ةءا رعلا

 | ىم اكن ءلاد_ضلاىورونوءرقن ءاةطشامنءاهلوقل :دابزهيف ودجأدن_ مىفاكنوعءرك تكنبا

 - 4. .اعىلاءت هنا ىل_صهنلالوسرهماكىذلاةمامديلا ءلرايمواض» :ًادهملا مال او ةالصلاه اع

 هلوققل اقل مهبل غمظنو :هللا هجر ىباحلا ناهربلا لصف اكرشعدحأ مهف نالدلا ىفاك

 دل وذد_جأهللالوسر م-م5 * مهدهمني_ةطانلاد رة تمراذا

 ةردرراك ىذك اروقاهال تعد # نملفطو ىسعمىد<وليلخ

 درلا عصف[ اهوق اهيلع درو « هلسثم ىن-اعجتال الا لاف
 ىدربامدعب هومرتال-5 هءىرت 033 1 < رسنالاف لف ىذلا اك

 دشرلاب ءاحد- 0 هللا لوسر لاو 03 اكرام ىعدب ناك 2 مه:و

 د-هلاق ماكنت :ل فطام ناكو 0 ىدتل نوعر- هكناكتط كانو

 د_عااؤنسحل اد: ازاوجكنودق 0 م-ْممفسو ناش فدهاشاذك

 اهلهأ٠ نءافوخد يعد ناك 1ل_هاحىف وترةتناكوح وزالب تاج اللاهنا ىعل هرخ ىلا هلوق» هوقو

 تبصنب اهتدتو ةلوصوهنمناىلع ملا حش ,( امتدت نمأرق نم ارةىلء) فرحتالاجللاوهتعضواملأ

 ماك- كا نا ىلع 1[ دلالد صصقنالوالا ن ١ رمأ انه ىفخ_صملا ىلعدروأ دقوه-ةاصف رطوءاذدلا

 تلا .>| ف ءاوسدح ىلع ني ارقلاناف لوألا رقلاهذهبدهملا ىف مالسا اوهالصلاه- اءىسع

 ىنعملاناؤذحاو ني:ئارقلا ىلعمظنلا ىنعموال فيك و ةكثالملا صعب وأ ليربحو أى ىسع ىدانمانوكي

 اهق وقناك مال ةوتالصلا اعل ريج ىدانملا ناكولىل-. ةنافد رالالئانابت<ة نمدا: ماهادان

 اذاواهتكتره 4 أىلع 2 :اكاهن ا لءقوةلواقل ناك ماهم ناك ل. ربجن ا لءةىذالان مهناينالاوتدتال

 هناىلاعثلا اهباش تدك ناك هناا تت هن وك ىعمىك ريعجلا لاقمال.سلا اوهالصااهيلع ىسعىدانملاناك

 اذه. هنعم م سل دهملا ف نم مالك و ةدل.+اهناو قالخالا نس> ىف ىلان هللا هجر فصلا مالك نا ىل

 مديل وهورجشلا  طنواصحلا عيد تو ةمايقلا موهحراولا ىتطغك ةداعلا قرا و_+ لبق نمىللد ليبقلا

 هركذامنا(1) باو او ركذاملاسانمناكرم-ةساولوهرارمةساءاولوقي لو هنمز ىفدوعب و عطقنيهناف
 لوةينار_هاظلاناك كب رلوسرانأاساىلاعت هلوقد انه ركذدقو لي رعجن اكول هنالرهاظل بس
 سدلوهريغهنأ 2 :رامهضالا ل ىقهيلالدعورهاظلا مسالابهكر رعاملفو :راسحلا نميتعا ارقلا ىفاماهادانف

 عقيف لاع ىلع, ضرالا نع عفترت عضولا لاح ىف ةأر أن ااهتكت نههنوك ىن-:هو ىدع هنأ /عذدحأ هم
 لدي ةداعالاةرانناكن او هنآل طقا_فىفاثللاوبلااماو ىري_هجا هادا ةجاحال_ فاتقوا
 امهزلك ةلوصوملا ن؛عتفلاوةراحلا نع رمسكلا ةءارقو ىل بج رآه سجن مهذ مبابامن ىلع
 ةال_دلاة لع (ىدع) لادلا نكي (ىداسملانالاق نملوقىل-عو) ةعبسلا ل

 م ماك موخللده_هملا سا ردعلا ى_ءعداهملاك دهملا (هدهم قهمالك ىلع صن 9 كللاالمالسلاو

 ماكنت املف(ايدن ىلعجو ناتكل | ىفايآ هللا دبع ىف الاقف) هي.قورارقوهمونل لفطلاه يف طب رباع صخ

 امتي عمار وصد ةءالوةعالا نع

 راشأةي_ضقااددعت .الا

 ةعا رقلا ناىلا فن صملا

 ىبعملاىلءا امم ىلوالا

 نوك.نأوهولوألوالا

 قانالف ىسع ىدانملا

 قرخ ادوح ولاو-ةءا

 ىس*<ء الام ىلع ىنءملا

 هللاخمص ىأ (صنو)
 ىل-ع) ىلاعتوهناحبس
 ىسعقطنىأ (همالك

 هللاىأ (لاةنهدهمىف)
 ه4ئع ةداكح همالكق

 ىلعادر (هللادبعىفا)

 ارا>ةقاوهاوسدلات امنا

 نعازارتحاوةيدو.ىلاب

 ىنان )هب وررلا ىوعد

 ىناطعأىأ (باتكللا
 ليفالا لعهل ضف نم هللا
 ىلعج و)باّدكلا سةجوأ

 هئاّضق قباسف (ايمن

 هعوقو قةحالالبثوأ

 قى اكهنعقاولاةار-م
 ىحدلاه رك ذاذك هللارعأ
 هنا رداّءملا ر_هالتااو

 نملا# كلذ ايدن هلعد

 لابقتسالا لع هةونريغ

 هلدو َّ لا جامدال_5

 نعىوراممدرث ولأملا

 هلقع هللاىل.ك [نسحلا

 ىدي ةيضقو الفطم أو
 انيدننا[كةلد ااةمث رااهذهباص+ ىد وىسعوةي لالا ةداعإ !بلاغنيءبرالا نسف ةومتل اءاطعا نا هن اءينعملا ذهىفاضيأةحرص

 ةربره فأن ع ءارد“ لا قواذه نيطلاوءاسملانمب لدحأ !مدآن اوأ. ا هلوقنءهنعدروا؛ص+خمل-وهياعىلاعت هللا ىلص

 ةطءشام ناو دجأ هم امألو نوعر ف ةظشام نباو حي رحسحاصو ف سود هاشو ىىسعالاد هللا ماكي ملاعوفمهنعىلاعتهلبا ىضر

 4 دج عت م ها دارااوةخسنيفو 00



 ءلرايمواب رك زي ىكارتخ د ملكت نيو ماللاوهالصل هيلعل يللا هاربا ماعنالاة ر و ريس عنف ىوغبلادازو نو عرف ةنا
 لعجا مهللاتلاقف بك ارا ماعم ىلا عم طْروةءسادملاعيطر و هلت الدلاق هرك ذو هيل ىلا عد هلل | ىل هللا لوسر همك ةماعلا

 ىليهلا مالك ىو مرخاوأ فوهو ىلا ىلع كاف ىرب_ىاهماللاةىذلا ب هارلاو حا اا تتوسل وح اذه لئمينبا

 ىدقاولا اك ضعءبىؤ

 هل -ئانزعىأ (لاقو)
 ىأ (نامياسادانموقت)

 ىورذاايةةلاوأةموكحلا
 دواد ىلا 0 _2 هنأ

 تبحاضصو مْ سحاص

 ال-يلهتعرمركوأ عرز
 هاا اب

 ىدحا نياوهوناميلس

 قيرااذعر يا

 نمكحواهياعمزعفا مهم

 بحاصل مكغلا ع-فدق

 اهردن ع مدل هثرحا

 اهناوضأو اهحاتنو

 مثغلابحاصا ثرحماو
 ناكاماداعاذاو هحاصي
 الاو امهلعلو ادارتهممللع

 لاقت اذان ا اهناتم
 ةءاضقلا تدصادواد

 رغس ٍ لوالاوكلذرك-

 دمعلا ىف ةقينحىلأ لوق

 لوقريظت: ىنائثااوىفاحما
 ةلوايحالم رغلاب ىفاشلا

 اذايو_صغملاد_عل اق

 اله انعرش ىقامأق بأ
 ة-ةين-ىأدنع نامص

 الما جف اكل اهمحوأوادعتا تراوأ ظفاحاهعمنوكي نأالاردهىأرابجءامجعلاح وح ثد د

 ربك 1 لا او .اعىلاعت هلا ىلص هللا لوسر رشا

 ' هماكت لوأ ل عجو هلاثمالملكتلاةدم غلب ىتح تكس مم رمءاربا ءاءلللدبمال_بلاوةالصا | هيلع

 هيلع ى-ةعهكلمواو ادبعنوكدالدلولانالهتلا نبا هنا ىراصنلا لوقلالاطد|ةيدودعلاب رارقالا
 ىفاسملابهريبعتو معالاو ابل هوه ءاعىلاعتهزبا لص هملعأو ارو ةهعلانو هرتنأز وح وليخنالاباّدكلاو

 نءىورأك ةقيةح هرغص ىف ى:هنأ ل_مقو هغقحتا عقاولا لزج هل_عج وأ هل ىلاعتهّنلاهردقامراب هدعأب

 ىأ (الكو) ماللاوةالصلهيلع(ناميلس) ١ "الاةصقلا ىأ (اهانمهففىلاعتهللاناقو) ندا

 5 0 اوتالصلاهياعناميلسةصقىلا را با(املعوأم كحاشت لدوادءابأو ناهي 1

 ليللابىعرلا شفنا او هند سفأو ال !هةعرىأثرح اىفت ثمن ىتلا مخل ان عدا كاذذاهرعو

 نمهيلعناخأ. لا موصل هذ :مج رح ىذلا ب الا ىلع س اك ناكو لمهو «فراهملاب ناك ناف عارالب

 مءرخ راه اع اطر ثرحاومرك لَذف هقوعر رد هو دوام عب الالبومات ةورخأت 0

 ملا عقدي ل-ىوهديب ثرحلا ب نأ ىلع شرحا بحاصل مهلا عفدي دواد كب هتدسفاؤه راع
 نالوالاوةلاىلءىأرمال_ا اوال _صلاهيلعدوادف ممْعلا بحاصا ثرحلا عفديو ث رح بحاصا

 هس ا هناميلسىلءاحرخاملفاعمةل_غااوثرحا موقت اهنا ىأر ىناثلا لعوةدسافلا ةلغلا مواقن معلا

 للا ؛نآوهو عمم قفوأو هام أرىفالاقوهيبالعمجرفهاممك>اعامطأسماللاوةالصلا
 اهل شب عقدلم ف منغلا ثرحللا ب ةيفاص دعا : وهياعنأك ايدو سا اعموةيفث رحنا منغلا بحاص ||| *

 َْق 0-0 |نياةمالعل لاق هلافاعك> .وتدصألاقف هلهمحا فكل مف مَع هلا *رهم اداعاذاف اهعب رو

 ردقباهدج كمن ل اريثعانفاتملا هود .هلمال_بلاوةالصلاهيل ءدوادكح موقتلا ملاعمهباتك

 نءالدباهذ_خًأواوءقدباوض ر واهعنب رذعت :ومهاردهل نك ملهنالماش رحل بحاطدلاهعفدقةميقلا

 نابل ثا, كلذاونهضدنآو متغلاب اتا أىلء ناد دلان :ىفق مالا وةالدلاه لعن امي :اسوةميقل ١

 باحأ ىلمءاذدوعلا نيحلا ىفالتالان ي> نمأ يس مهيلع عضب ةناك اىدوعي ىتحناتسلا اورمعد
 ءامنممهتافامرد ةبمهغلاءاممنماوفوتسفناتسلااءاةردقباهئاسمن هاودحأبل ةيشالا اتم
 ءأ ماعلا عزام .دقوهك ار ١ دابهماعىت ىنن أو هنهللا هصخرملع اذهفءاوسامهدج وفنيئامنلاريتءادقومهثرح

 روهشملاو كلامو ىذا كاودجأ ؟سهذم ف نيلوفلادحأوهو قحناوهو لك قو شفنلا نام
 كلامودجأن ع روه-ملا وهو لا اينيمضتلا نود ٌسفنلا ناهض فه" دا اومىلاثلا] وقلاودقاا_2

 اذاامن ودورات“ ابهمحاص اهاعراذا(ك سفنلا نودل كلاب نيمضالا فهتقفاومثلاثااو ىفاشلاو

 نامضاا بج وبال ش فنلا نا عيدارلالوقلاوهقفاو نمودوادلوةو هواوي عشر لو هديشسار تنلقنا

 أم وةفينح أب هذم وهو لثملابال ةميقلاب نمضن هناق سفنل اري_د ىع رلان امد نمسح وامو لاح

 ىلاعت هللا كل صهللالوسر ؟>دقو سايقلاو لدعلا ىلا ب رقأ مالسااوةال_دلاهيلعناه كس ةرركح

 معصب اهاهأ ىلع هنامّْض ل الابىثاوملاتدس ةأامو راهملاناهظهح ادا وحلا ل-_هأىلعنا مسوي ءلع

 ْنامْص

 لاومالا ل_هأ ىلعاطئاحءارمأ ةقان ثلخد ال إ_سوهياعىلاعت هللا لص هاوهتلراهنل نود ليللاب باودلا ظفح ىف :داعلا ىرحاراهمال
 ذاهب دموعأ اةلاكةيضقلاد يبق“ ىف ةقينح ىلأ لوةىلاةقم طل دراشأ ثد دما قو ليسللاب اهاتق دة املا لها لعو راملاباهظمح

 نيدلا فكي ا ارغلا بجودالاممحاص نمريصقتربغنماهفالتاواراهنوأ الما ةيادلا صلخت

 ةمع يءرشلااباذقلارث :اساملعوةم وك ىلا بج - وكةقر ءمىأ(املع وامكحاني71) .ناميلسودواد نميأ الكو)ج رحم



 وهو) ناميلسن ءرك ذدقوىحندلا لصأ ىف عقووةدمتعملاةددعتملا خنلا ىفاذك (ناميل م نم لوهحلاةغيصب( رك ذدقو)
 ةيذة ىف: + _:ىفواهوجربنأن وديرباوناك ىلا ىأ ,ةموجرملا ةصقىف) نايدصلا عمىأ (بعلي) هام-ص لاح ىأ (ىدص

 نءاهدوار ليئارسا ىبىق ءاندحمأ مانااممعىلاعت هللا ىذر سابع نياىلاهدنس هذ رات فرك أسعنياهأو رام ىهو ةموجرملا
 نه تنكماه ادواددذع اهيلعاودهش نأ اوقعتافح ءنيماو ميلا اهمكح تعفر نيذلا مهتاضق نمل يقو مهرباك [نمةعب رأاه فن

 ءرابا/ مونةيشع ناكامأقهنمهوأ اهجرب ماقاممكلذ هيدوءدق اًهاملك اهدفت

 ىفاجتل الاقوى ,تناباوصلا هنا عصخك_لا اذه موف, مال_لاوةالصلاهيلعناميلس ىلععانثلا
 دهت# لك نا ىلعءانبدابتجاب وأ لوالل خسان ىف كلا حوءناك له ةيضقلا هذه امهمكحىف فاتخا
 انكونامككذا هلوقماباب هنا عمك مال_سا اومال_صل !مهيل ءايسن ال | ايةؤناهدربأيل هنوكو سدصم

 ققواو هام تح :ًارامالسا اوةال_صلاهياعنامياسلوقداهتجاهنا ديون ولوق نيد هاش مههكحل

 6 ةةياعاو رقي ملمهناو مهدابتجاىئمال_!اوةالصلا مهيلعءايدنالا أطخز أوج ىلع ىن.هوهو ع-.مجأل ا

 ودقواةلطمانل ةعب رش تسل اذابق نمّةعب ريثنأ ىلعو فعضلارثأه-ماعحوللا مالكا: هولتلا 0
 در

 سايقدوادىأر وناسحّساناميلسىأرنادوعسلا ىنأل وةواغ: 1هتءم اك هفلاخام ثيد-كلا ىف
 مالسأ اودالصلا مهيلعءايبثالا مالاو دبتحلا سفن ىف حدقتي لمادامأ ناسحة سالا نال كيل سريع هنأ لم#

 وهوادابتجاو ساقامهنم لك ذئنيحوه:مىوقأ س ايقىلا سايق نعلودعلاوهواباوصالا نوك.ال
 قوهيةام الوز ئاج مالسلاوةالصلا مهيلع ءايدنالا نمدل مو ةحاصملةداعت اىلا ليلدلا نع لودعل

 ىلا ىلا|هتيانكهتماسف منغلا دس عقو ررهضلا نالمال_اوةالصلاهيلعدواد كنا ف اشكلا
 وأكل ذ.هعيدي ىفاشلادنعو هردقي وأ عقد. هدمسف سف: ىلع ةب انج ىجاذادبعلا ىف هفيتحوأ لااك

 عافتنالا لعجمال_ىلاوةالصلا هياعناميلسو ثرحلا فن اصقنل اردق تناك مثغلا ةميقلعلو هيدقي
 قدافادءعسطغولاكهر رض ليزبامثرحلا فلم« نأ مخل بحاص ىلهسجاو وتافامءازاب ملغلاب

 ناف هناما ة>احال لب وطمالك ماقملا اذ_هىفو هلدرت رهظاذاف اهب عفةنيهديسل عفدتهميةنافهد ف

 ةءوجرملاةيذقىف بعلي ىصوهو مالسل اوةالصلاهياءنام.اسك-نمرك ذدقو)هيلا عجرافهندرأ

 اذ_مةهرمأ لوأوهامص قف نأك كلذوثرحلاةصقىقه.ىدتقااك (هوبأهبىدتقاام ىصلا ةيضقىفو

 ةأرماناىناسملتل ا هاكح اك هموج رملاةصقوةيدسكري_غةيلم>ر ومأاهنا ىلع دامدهابثأو

 اهآرامانليثا رساىبةاضقدحالاهرمأ ثعفرف ق>ا4و ندلا لهأ ن مىهو لالا ةعراب تناك
 تداؤاه فن نءاهدوار لك فعداروثلاو ناثا تمهذ مْ تعنةمافاه هن نعاهدوأر واهم نثق

 مالسلا+ملعدوادل اووقينأ ةعبرالا عجاف هنءشيجذ مال اوهالصلاهيلعدواددتلا ىنا

 هالصلا«لعدواد أامئقتج رئاهجرب ماقاوملع_ةقامىفزت و اف نمه _:كئاملك اهلنا

 ناميلساولعذ ليج ىص مهيذو نامياس عمنودعلي نايدص ىلع افرشم هل ةيلعىفامومالسلاو
 ةدوارأل نماهخ.عب ةصقلا]:لئماولعؤو ةاضقمهنمةعبرأو ق>تاذةأرك ىصلاو ام_ٌطاق

 لاقونامياسمهفرعقةموج رملاةصقىفاكمالءلاوةال_صلاههاعدوادن مىفرعكلذو ةم-بتلاو

 مهوبرضفنايدصلا مافن "لالالا خعانول لك رك د_ةهدارغنابلك ىدوانولركذف هنولام مهد>ال
 اوفا ةخافدار_فنالا ىلع اكل! نولنعم_هأسو :اضقال ثعبف اذكهةيضقلا ل_ءادوادلاةف

 مةجاونامياس ساجأ- هجر
 تبصتتاف نادإو هسيلا

 مهنمةعب رأ ىزتوأماح
 ةسعب رالاو وأ ىرب

 اودهشو:أرملاىرب رخآو
 ن-هتنكمناباييلع

 مهأسف ايلك اهسقن
 لاو هنولن عن ةرفمم

 رجأ رخآو د وسأ مهدحأ

 رخآو سدعأ رخآو

 ابق مهل شقي رمق ضربأ
 نم يد اف دوادلذ

 مهأسف دوه-_ثاابوروؤ

 اهعلك نول ن-ع نةرفتم
 6 و) مهلا فةامءاق

 (ىدتفاام ىدصلاةصق

 (هن) ىد-:اىذلاىأ

 ع.جرو ناميلس ىأ
 (وأدواد) ه.؟>لا

 مهون عفد] ناب فطع
 هذ هوهريغ نوكينأ

 ناخيكلا اهاوردمدقلا

 هللا ىذر هرب رهىنأن ع

 ناتأرءاامشنب هنعملاعت
 د-خاناوف نائبااووعم

 اك ا>:ةامهدحأسئذ
 ىضقفرخ "الا ىفدوادىلا
 امهاعد_ةىريك-الهن

 اوناه لاقو ناميا_س
 ىريكلا ىضروهقشنالافوقبهيلعا تقف شبالدتسمدءاف ىذةفهقشتالا ماو هللا ك حر ىرغسصلا تلاقفامهتدب هقشأ نيكل

 عونىلءاذام”ءاوأ اهدي ىف هنوك-ل ىربك لاه. كح مال_ىلا هيلعدو اد لعلو ةوادعلا نمامهمدب ناك املوأ ةمدصملا ىفاوكراشنل هقسشب

 ترةأاماةةيضقل !ةقءةحىل اةليسو كلذ لءفناميلسز باول او دهتملا ء> ضةنيالد تملا ل. ةنافهِنشل !نمولحالوهوه.شلانم

 ىتنب اوهوهؤاضق ناكو لية لوالال غسان ىحوب ناكل يقودهت نا هح ص: دبتجمالز وك مهعرش ىف لءلوأاهرارقاد لع ىربكلا اجب
 هريغ سني ىحولاو ىحو.ناميلس حو داهتجاب دواد كح ناك لوقو ةزسنم جنو نين |نباو هو تامو ةنس ةرشه



 قو(ىريطلا ىك>و)
 وهوىريطلا لاقوةخسأ
 (هرع نا)رب رحنيد#

 ناك) ناد لسن سىأ
 ىنناكلملا يتوأ نيح
 ةنس ىأ (اماع رع

 امىل-ةهوىأ(كلذكو)
 0 رغص قنامياس نعركذ

 هنذو ليق( ىمومةصق)
 ىل_ءفوأ لاعةوأ لعفم
 هذ خو نو ءرفعم)
 (لفطوهو هتيحاب
 ناكنوعرقناه"صقو

 هتيحاب خاب نمناىرب
 وهل ص انمذخارو
 هكلملسإ وهل ىذلا

 1 اهردحىف ودوم اًندمق

 اهحمذخأو هتك ل وان

 انلودعاذهلاقفةل د
 ةملسالا هنأ ماهل تلاقذ

 هنأ محارم ثتنبةيسآ
 را وردلا هل قلافريغص
 هل_تدأو زد دا

 هناساىف ناك هنفهيذىق
 وهاذ_ه نوعرقودقع

 بعصمنيديلولاهلئاودع
 طبقلا نهناكن اررلا نبا
 نءرثكأر عو قلامعلا
 دقو ةنس ةئامعبرأ

 رعب ةأهسمةلاسر تددك

 نامياىعدانمن وعلا

 نوعرف

 ىطويسلاهلةناذكو ادن_بمركادعنبا نعحارشلا نمهريغدلةناذكهوااولتقف مب رمافنايددلاك
 دب رأىلاةموج رملاندارملان السر نبا لوةفهبقعت لو باتكلا اذه ثيداحأ < رت ىئىلاعت هللا هجر
 ىلاعت هللادجر ف:_صملااهام.ةدحل | معأرد ناميلسع ينص ىأ را ماهجرب مه دوادنالاهجر
 همالكل هج والفرهاظال فلام هنا ىنكالفريغ هيف عني اهجردي رأ هنالوأ لوؤن امرا عاب ةموج رع
 مجرتاناويحاهسفن نمةنكمملاةأر لانا مهتعب رش ىف ناكهنا ىذتقي اذهنا لق هنأ مثهيفهعبب نم الو
 ناخيشلاهاورامىهىصلاةصقو«رب زعتلاامهمكحن ا ةيدملاةعب رشلا فو لهي روزلا دهاشن او
 ىلا دك احتفامهدح[سئذذخافامه ناندااموءمناثأرماامنب لاوهنعىلاعت هللا ىذرةرب رهىلأن ع
 انيكسا وناهل اققمالسل ١ وةدلصأ اهياعناويلسامهاع دقى ريكأل هن ىضقف مال ١ وهالصل |هيلعد واد

 ى رخالا تدص رو هيلعامهفشل اهله ىضكقفهقشل الانيا وهلا كج رى رخ_صلات ااا هدب ع
 هتحصد لعأهللافلوالا ثيدحلا امأو هد ىف ةبمشالاماذ_هوىفاجتلا لاق ةبهصملا فاكر اشننل عشب

 ١

 اهجرنمهرعأاءاو اهجربلمال_لا هيلعدو ادن اوركاسعنباةباورريغىلعتاي1 ئارسالا فدرودقو
 ىدي اذهىلءو همكح نءعدواد عج رورماك مهد فرةودوهشلا رضحأو اهةقواف اميل -ىلعا باو رك
 مزاياله.دارا نءلءفلاب زوكتاذاهنأاهنمدئاوفهيفو اهجردي رأنم ن ءزاجمانهةهوج رملان أن هرعام
 دوادناابئمو مويل اكلذالا نيكس انتعمسناهلناول اقهنعىلا عت هللا ىكر ةريرهانأن ااه موهعوقو

 وأهمشلا قاحمالازوكهتعب رش ىف ناك هناو مهدي ه.شل ىربكلله.ىذقهنا ل متك مال لاو ةالصلا هيلع
 مالسلا وةداصأ اهيلعز اميلسامأ و ملو هيل عىل اعت هنأ ىل_ص هلعب مشدمأ انهيج رع اواهدب ىقهن وكلا

 ماكحلا قاذح هلعفي هلة هو امهندب ىو سل هقشةدارا امهمهواف هي ْضَعلا نطاب ةفرعمهعطأب لدوتف
 درج ءالاهرارقابهدرفاهدلو سل هنابترقأ ىريكسلالعلو اعرشامم ضي تدرتوارو هان نو ض ةيق
 دهتلاكح ص ة:دهتحالزوحتهناموعرش فنا اوأهمكح مالسلاو ةالصلا هيلعد وادضقناذلقَةةعْدلا
 هللا ةكجربوالمالسا اوةالصلا هيل ءناميل-تلاةىرغدلانا مىف عقو هنا اهنموهاقتحلا ىلإ رم أك

 نمهيفامل ءاوهريى الانا لاكالا فوهيلعءاعدال ةمهوما مكس ةيئاعد فن أسم ةلجهتلا ك حريق
 لقوا ذهل ة:الهل مهل لاق نا لاقهنا ه:ءىلاعت هللا ىذر قند_صلار كي لأن عىودامديرب ماهيالا
 هلوقوحت ىف هاف ذحت اك مابيالا غفل دازتواولا نا ىنهذ لوق أ هللا ك جرب و مهضعب ىوروالهللاك جرب

 .متلالخلاىف اهارأالدب : اهبىغبأ ىنناىماسنظدو
 الء|لاقف'وث نعالج رديشرلالأسو كلذ .دارعسدلو ىغبأ ىلع فوطءمهنا نظام راهارأ و لاقوأهناف
 حالملادودحىف عاد_صالات ا واو نم نسحأو اولا هذ هلاوهعمس| هلق «_:مهنس> ساو هم لا هشاديأو
 ىبوأن يح ناكهرعنا ىريالا ى>و) ربما ىعءاشنالا فطءلوأ ةي_ضارتعاوأ ةدئازاماواولاهذهو
 (لةطوهو هتيحاب هذخأو نوعرفعم) مالسلاو ةالصااهياع( ىسو هةصقكلذك واماعرشع ىناكللا
 ر ءهقلامعلا طدقلا نمناكن اب ريديلولا ني سعصموهاذ-هو ماك طمقل اكإ:نملكا بقا نوعرف

 نوعرف ناكو نيماعنباهتيحاب ذخنيحمالسلاو :الصلاهيلعىمومنسسو ةنسةئامعي رأن مرثك أ
 كلذ ناهتك-املهأ ىأرف مهنمدلو.دولوم لك لتقب مان .ءارسسا ىنب نم مالغدب ىلعهك-ل هلاوز ناةنهكلا رمخأو أهمانمىفىأركةب زحلا مهياعيرضو مهم دختساو ل_ئارسا ىب دبع سا هللا هنعل
 نألامتالديعب وهو ل .ةماعدعب امأعمهل:ةىلءاو هزعفةنوملامهنوةكيو مهمدخ ممالمهءلعاررض
 هوذيعوأ ادرفوأ اح وز هندالو ماعاوأر مه' ءافرهاطري_غهل-_ةمىلعءالقع |قاقما ومهثايحاس !ماعدل وم
 هلعهمأ ت فاقت لق ماعز اكو هندالو نه عبارلا ماعلا ف ىءومدلوو ءايحتسالا ماع نوراهدلوو

 ايدتنوكي الن منالامالوالالوةلاواهمانم فك لذ تأ روأ كلمنا سل ىلع ىتاباماملا ىلاعتهّتلاىحوافإ
 لو
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 ةثين تناك همأناوأ ف لاس نمزأ ا!قناكهل-ءأو فلسا نمةعاج هزوجد_ةوكلملا ىربد-ف ا

 نباهحضوةأرملاةونةكىلا ةبطرقءاما هسهذدقو ىفاجتلا لاقاركذالا نوكءال ينل انار ؤهشلاو
 ه.فهعضتانواثذْخم: نأ همأىلاىلا«تهنلا حواف رهاظلا ل_هأ ضءدىلا مامولا نبأ هم_سنو دوسلا
 هدنعه.ّتوراتلال_دذا سلاح وهام: بنو ءرف لزم «لخدي للنلا اكو تاعقف ل يذلا ىفهفذةنو
 نمتلأسوهتجر ىسو مهيف هنأراهلفاهمعىلاعت هللا ىضر نو ءرفةأرهاةيسآهتحدفف نو ءرق لآ ءذخاف
 هتيحاله دب دقهرح> قامو هل عجوهبحات هيلع هبل خدت تناكفكلذل اهباجافانب اهذختي نأ نوعرف
 لقعب ال ناتلاقو ىلاعتهّللا هندشا:ةهعمذب مآ و ىلودعاذ هلاقون وعرف تضغاديدشايذجامبدجو
 وأةرمتلا ذخأن ألاقوةرجو:ردل قو رج وةركمدي نيب هذ هر رد هيرب ت لاف لقعي ل يلاقف
 تقرحافةر ملاذ خاف مالسلاو ةالصاا هيلع ريجي مغ ةرمتلل هدي دماملفر ذعالاو لعن وهف ةردلا
 هّلللاهازأ ىاائهو فورا ضءيةنابانمهعنئةدقعمالسلا اوةالصل !هماع هناسل فن اك اّممو هناسل
 لفطا او هل ىقروك 2مهمسنوهصصقو ىسومو ناكامن اك نا ىلا هرد>حىف لزب لثمرذف هئاعدي ىلا ل

 ديزي ىثنأ واركذدولوملك ل.ةدن(ةدئاف) «لافطا ىلععمجيقدحا اولا ص ةدقو» ريغودحاولل نوكيي
 ةوقلاوهسفن عارذب عباصالاةطوبقم ع رذأةعبرأ هلوطدحأ لكوهسفن عباصأب عباصأ عسب رأةنس لك

 هناوو ههنا ل-هقوفسو.نوعرفريغاذهنو عرفو كلذ دعب صةنتو نيتسىلا ه2: ونيعبرأىلاديزت
 لهسناك هنالاةؤهرفك عمنوع رفتاهمأب راءلاقمالاو ةالصلا هيلع ىسوم نا ليةودترا مث ملسأ
 ءانيدهىأ # لبق نمهدثر مهارناانبت آدقلو « ىلاعت هللا لافوإلايندلا ف كلذ ىلءهتأفاكفباجحلا
 دثرلاونوراهو ىموملبقدارملا ل يةوىقباسلا لعلا ىفري_باغنلادحأ اذه (هريغو د هاجت هلاق اريغص
 ةالصلاهيلع هلدشرلاةفاضا ىنءعمفاشكلا قلاقئرقام# ودشرودشر لاقي وحالصل اهوجولءادمهالا

 عم كلذدافأ هلادشر هانت آليقولةفاضالا نودي ل_صاح ىنعملا|ذهنابدرو هلت باث دثرهنامال_لاو
 هالصلا مهيلع لس رلانم هلاثماب وهرامتثال هلاح نمامولعما دش رواش آاناهدارعذا هدا مم 9 مظعتلا

 هنافهماعىفاليلخالوسردراتخا ىأ (هقلخمادّتبا لبقءافط_صاءاطعنب|لاقو) هريغدشرك المالسلاو
 هراهيونتهتادنو هءافط_صاستكت نا ةكالملارعأ همن طب ىف هقاحخدارأن ي_>هنادارملا لب هب ص دخيل
 ملاعفهحو رىطصاهنادارملا نا رهاظلاوهقلخ دعب هلاحستكيامنا هناندري_غفالخم هردقل اميظعلو
 نهنإ# الل يةءةلخعا با لبق ةخسنىفوهرخ آىلا مدآوايدن تنك ثردح ىف[ كهدسج ال ءقرذلا
 مودعملا ءاغطصا|ةحصا هلمزاللاوءافطصاب هلوأ «ةلت لبق هتيادهل ىنعمالو هقاخ لبق ىنععأ ذه ىلع لبق
 ىلاعتهّللانءهرماباك ام هيل اهنا ثعب) مالسلاو ةالصاا هيلع( ممهاربا) هللا بن( دلوأس! مهضعب لادو)
 ىلعدادلا ىذاملاب ربع ىنعب (هدشر كل ذف ل ء ذأ للةيملوتلعفدق لاقف هنا كب هرك ذيو هباقبهفرعي نأ
 ىلب جرأ هيرركذ, هلأ تشاو ن اسجالا ىلع كلذ ل ديف رعأ ل بقهدشر هان: ىنعملا نوكيفهرمأ لبق هعوقو
 ىضاسملاب ريع هنادارملاوأءاطع يا هلاقام ىن_هعنوكيفحاورالاورذلالاعىف ه.هفرعرمأوأ هيل ءلومجم
 نا لمقو) لق اك هغولب لبق نمالءرعأ ل بق نما ذه ىلع لبق نه ىنع هنم عقوهن اك ى> هلاثنم |ةعرسسل
 ىلاعت هللا ىذر سابعا نعملاصوبأ هاورامك هنافدور عمل تعقو ىتلا ( هتنعورانلا ىف م_هارباءاقلا
 ضرالا ةهلآد_بفيدواوم ةنلاءذ-هىفدإوب هلاولاقفةنهك هناكو همز داوامهنع
 رز آل خدولاحرلا نءءاسنلا ل ز_هفد.دي ىلع تب ل_هأ كال_هوم-متيد ريغىلامهوعدبو
 لك اولّدقا لاق ذهل للا هل جدت مال_غلا نان اهكلا هللاقف تاما هستج وز ىلع عقوذ هتدبىلا

 ( لافش 5+ )

 ط0 ا اا اساس هس سس سس اسس اس ساساس دس

 : - -** :'/ا/1ع ل ->-22تن
 2 011 ك1 ا عم هك_ً_ًآ_رزىد1آ_آ_7؟7؟7؟7تب7ب7)7لأ

 هلو-ةىفنورسفملالات)
 اربااشت آدقل وىلاعت
 هدنادهلاك ىأ(دشر

 (لبقنم) هتلاححالدو

 هّنفرعمن اوأ لام ىأ

 عقوو (هانيدهىأ)
 هادهىحندلا رك

 ىأ(اريغسص)ةفاضالاب
 دهاخت هلاق) «غوملا لق

 لبق مهريغ اقو (هريغو
 لبق ل يقو نورهو ىسوم
 ةالصلا مبهاءد#

 (ءاطع نبا لاقو) مالسأ و

 نيدجأسابعلاو أوه
 ةنستامءاطع نب لهس
 (هافطصا) ةثامالتو عشت
 قهئاضق ضاسؤىأ
 هادبلبق) حاو رالاملاع
 هدشجراهظاىأ(هقلخ
 قدوحولاىلا مدعلا نم
 لاق 9) حابسشلالا ملاع
 ىتاوكلاك ( مهصعب

 .هارباراوامل)هريغو

 المهبل ا ىلاعت هللا ثعب

 نأىلاعتهللا نغءرعاب
 4و رعملا ىأ (هيلقبهف رعل

 لاعفالل ةزماشا اةماثلا
 ةلماكلاتازلاو تافصلاو

 بفصوب (هناشلب هركذيو)
 تلعقدةلاقف) ةموادملا

 كلذف ل-ءفأ لعن / و

 ىغلابث يح ىأ(هدشر
 ىحاملاب ريعىد>لاثثمالا

 هلم هناكف لاحتا نع

 ليقانه نمو هرعيخأ و

 ىلا نم غدابأ ىلا

 مههارناءاقلانا ليقو)

 دورغ ن مهتيلب ىأ ( هتنوعو



 ادريدبلع تناك بيف وشلاف مهمانصأ ند وكيل مسفاذ نب رسشعو تس حيرح نبا ن * ىف عملا نيك ىف( ةنسٌةرش دس ئياوهومكناك)

 ةلقتسمة لاسر ىفىطو.سلانيدلا لالجاناشم خيش .ففقونىتححيجرتلاف و.. فالخممعيسذلافزيلوقلا
 نذلاق كونأت لات كبر نءلاةفانأت !اةفىفر نمد اللا ةفماكتو بش ىت-هعطرتف هيلا ىفلتدم 0 0 ” || روهشملا نكل هل دالا 4 تناكفةرخصم هيلع دسوا.ادرس هلر فخ هانا هانأ ه,تريخأو ءافلح ىفهتءعضووةترخىؤهّمقاو سانا سش ةرطل نم رد : 02 ا ا ل نع ةرطلا رمد ذل
 لاق فاشكلا ىفاذك (ةن-سرش ءةمسنءاوهوتناك) هلوقو كلذ لثم الاف ءاناو نبا ضرالا لهأ 1 0 3 نيدريسغب هناهث د, ىذلا مالغلا هلتلاقف اهجوزىلا تعجرف تكسف تكسأ هتلاةةىلأب ر نيحيذلا نان ثيدم

 دركلامهو مجعلابارعا نم لجرهقارحارا أ ىذلاوةخ-نيرشعو تس نءا ناك هنا فورعملا ىفاحتلا

 ع-جرذ ذي ضرع نمناك ى>ا رهشبالصلا سهما أوعج وةريطحاو شب وهوسحهقارحاناومهأسأو

 الول_غماد .ةم ينحت مىفهوعضو ماهتدشل تقرت>اريطل اهب ترماذا ةميظ ءاراناولعشأ مث ه]بطخلا
 رميغفرت-< 0 مهارب | ىلءامالسو درب ىفوكراناب مالسلاوةالصل اهيا عىل؛رمجاهادا: ةاهيقءومر و

 هلوقبا تما ىل و ىلا ههاعملا و :نمىسحالفكيلاامأ لاةفةجاحكلأ ل نم هل لاف هتاثو
 هكئالملا نمسبلج هعم ةضورىفو هاذا هحرض نم«_يلعدو رم ف رشأو ىل.؟ولا عتوهللا ىدحىلاعت

 نات لطلادسع ردن دق

 ابو طز رقحهللارمس
 مهدحأ مسد ةرشع هود

 حرش مهسافدانملم ف
 ةئامدادقو هنلا د مع ىلع

 5 "0 5 هوز هه 0 هيلا كا .٠ هاما. م هثءو 9 يا ل -. تع 3 ,وىل؛الا نم

 هل_صعمةل ع نآرقلا ىف ةر وك لمهتصقوهنع ف كوم رغب فال آةعب رأب رقف كلا ىلا نقمىلا لاو ناك كلل الوئام دلا

 ل١٠ و راك هك اودارأأ ل ليق ىمتنا ل مهتدقو ةمدعملاذو نونل امض ىل هلا هلافاكدور عنا لءاوعريسغتلا ىف

 مترب[هيمراودارأاملف ق منحنا ةعنص هلباهنعل سدلب |مهماعقه:مبرقلا ىلعأو ردي ملراغلا قهيمر 0

 تدع_مق جورقلاةفوكمءاسناورمض نا سدلب |م_هرعاف هكمالسلاوهالصلا ميل عهكئالملا نمل 5 ل1[ نوح

 ناىلععانب اذهوةنسر شع ةثال' ل .ةو(نينس ع.بس : ءاوهو حب ذل, قدساءالتباناو) هامسلل ةكئالملا ادعس هراجش نال
 فنص ىتحنيثدهللاو ني رسما ن مريثك و بامكل له هيلعاممالءلاوةالصل هيلع حسا عمبذلا هلدلوبهنانةنورقمتناك

 هالصلاهيلعليعمساهنار وه<2!سهذموهو روهشملاوةلةّتسمدلا در هحيدصت فىطويسلالالحا ردو ا
 هراسنافرهاظلاوهو م ّمعهللاىضرةيواعمو رعنياو سابع نياكة ءامعتل ارثك [لوقوهو مالسلاو

 3 : - . . هدب 2 اضاواةهارعه_ىذب

 تهركواهتمتراغق ليعمساتداو هني راجرساهواس1دلوال ناك مال او ةالصلا هيلع مهاربا ةجوز اق

 خاش ةراس تريك امافامهاتنيناكوماللاوةالصا |هيلع ل يعمسا عمو ةكممىلا اهاقنف ا هعماهمأةم ا تاقلاو ا

 حييبذلان اكول فة" الا زوجعانأو دلأءتلاقف ىدسا,ةكئالملامهترشي مالسلا وةالصلا هيلع مهاببأ هل الا
 داوامدعبهحذي رمأ هنا حصنالو بو.ةعب هلدإويسهنأنهللارامخا كلذ ضقان مال اوةالصااهءلع قدسأ 1

 ليعمسا|نالونيعبرالا

 ءالثيالاوهدلولوأ ناك
 هذ لعق شأ ذئامح

 وهاذ_هول-ةهدتفو
 ءاهدا عد: ناوصلا

 ناس دكار اعلا
 لطابى سا هنابلوقلاو
 دوومأ !نمدسلا هؤاشنم

 هريشركذتاقاصل| ىفهنالو ىتسلاهعم غاب امل ىلاعت هلوقلو رم اكهرغص ىف هنا ىل عاجلا بوةعب هل

 هللادبءدب ربزيح ب ذلانياانأ ثيد !ىفدرو و هريغو كلام جحا اذ مب وعبذلا4_صقدفي قحساب

 اورذكو ح-..ذلاوهو>سان ادوهيلا معزتام مع هللا ىدر ساد عنيا نعىرمطلا ريسْفت فو ليعمساو

 لاقو ميفةلضفلا.ذهنوكتن أب رعلا رشعم كنود بكت مهما مهرابحأ ن« لأ نم ض عب لاقو

 هيف عجضأ ىذلاعضوملالارت لآ كإةع لعب زعالاةفعيبذلا نعو رعابأت لاس جمصالا

 رثكاب ل طاب ودساهنا,لوةلاوباوصلاوهىز ولا نيا لاقو ةكم قدسا لخد ىتمو ىنمو ةكع حسب ذلا
 وههحجر و ق>.|هنارثكالا ىريطلا بحل لاو ىد_-هلا ق ملا نيابية لاطأو اهجو نب رشع نم

 دسعن الور وهثمهللادمعهيبأ ح,ذةصقو نيح ذل نياانأ ثيدسح هلل ديورمامجيدصلاو هريغو 3 1

 تنبلابقأ ولك املفىلاعتهللاىلااب رقت م.نمادحاو ع بذ:ن أ ةرشعهونب علب نادذن باطما | 0

 بردو مسوهياعىلاعت هللا ىلدىنلا ل كسي دحام أو اهجو نم رشع نمرثك ايدودرعوهو ىدحلا ىفةي زوحلا
 هللا ىل_ص هلاقىذلاامافهتلا لل اخ ميهاربا نب هللا حسب ذ حسا نيل مئارسا بو ةعب نب هللا قيدص ف سولاف فرش بسنل اىأ

 هدئاو زف مهاربا نب ى>_ءنيبوقعب نب فسوب ميركلا نيم ركلا نب حركلا نب مجركلاهريغو ىراخبلا هاورام ىلع مو هيل ءىلاعت

 حصل لة مفسويىلا بتك ب وقعن نا نم ىوراموىوارلا نمةجردم



 هنعىلاعت هللاءاكش (ارهشرش ءةسجت عملا نياوهو)هسق:ىفىأ(ناكس مكاورمقلاو مكوكلا هاربا لالدتسا ناو)

 ىلع ةوعلا ل و وندهن نيت ل هبال هجوا لعب الهتبارغ عمىاطلغمهل-ةناك ىدساعبذلان ا ىلعءانب لب اهو ماقملوأومتقحار نام 0. رت الادمن ناب دو لاو رووشموهكما دقوا د يع جدن حرق ت0 لا ناكهنأ عدبالو ارهج ا ااا ا

 هام رمقلا هل وكلا ميه ريالالدتسانا 9 فسعتلا نمهيقام قالو بالا ةلزع مماالعحيناالا لوب اه

 اداشراوىلاعتو ملاح وهف لفآ لكو لذ !ةب وامسلامارحالا نال الدتسالا هجوو(ارهش رش عةس#ن نياوهو ناك سمشلاو

 لالدتالاورظنلا ل دس || سفرباغملاع:اصلاف والا قد رطلا,كلذاف تدئيفاهنود ىه لل. عئاصياممسمئشالفريتلا ىفمارحالا لعمل قرت | لي نسما كلو عنا سيمارألا ذه نسيرهالف عناب تاجا نس يقال داس
 رمقلاو سم كلناو ||| + اهلا هيفرظنلا حيحصب ل صونلا نكيا؟فرعملاوهوادرف مناك ناو ةوقلاءل ديامليل دناوأ قط الام ثود_.ىنع || ++ ةتسلاوهر آالوق هنا زا سن اباضق نم ىلا م ليل دب بولطملا تدشف عئاصن «ماعللدبالقأ دوجوم
 ءاشالازئاسو كاوكلاو مالسلاوةالصلاهيلعمهارب' ناكوةروكذملامارحالاو عئاصل ادو جو ىل ءهيلدتسملا ءلاك ىرب نومك

 2 يطل او اردد وأى اعمل نويعىفاك ماوعأة عب رأوأ ماوعأ ةرشعر اغلا ق ثكمرماك «يلعاؤوخر اغؤهمأ هتفخأال

 اهريسواهعولا مري دائر ع || ب دن ل اقف كونأتلاقفةءاور فورت اك ىف رنم همأ لس ل قعاماف فنصملاءاكحامارهشرشع ةس
 نماملاوز واملاةتتاو | لاه صقامرخ 1 ىلا ىف راذهلاقفمجنلا ىأرفا مماعم.لدتسامرظنواهاهج ف رعفذل | تلاقف أ
 ليلدباملاحىلا اهنا دقوهنم هجورخو هغولب دعب وأراغنلا ىف غول دعي هنأ لوقوراغلا ىفهغوم لبق ذهن ا ىلع اني لاوقالاو
 ءىبرب ىا مودا, ىلاعت هاو | دخت هيبال اتمنا هسيف ىح> هنالزآرقلا رهاطظهيضتق ىذلاوهو كذامرثك [هربعو اين هللا هسثعب
 لاو نورا | ا طير ملا تاوملاتوكلم مهاربا ىرنكلذكو ىلاعت هوب هبقع متهرخ ىلا ةهلآ امانصأ
 تا ىوا[ةشسا فو( وأ ىلعلديلا انتحل و ىلاعت هلوقوهلك |ًزهدعب هنوك ىلءافلأ تل دقؤلا ليللاه اعنجامافىلاعت
 ثينلا ضب( فسومملا) ن وكرش ام ءىربام وةايلاعت هلوق هندب وهسقنلالعنادلابنابالا ىلا مهدشربل هموق عم هترظانم
 عما هرسكو اهحتفو || <-2 وب رمدعب مزاجد وم هناواذهثدثاذاف كارشالا نممىرب ىفالاق هسف:'ارظنراغلا ف ناكولو
 داع ناكو :مدعو:زممللا أ اذه اوةوأ هدنعمهنااللاطبالاب هيلع ركيلمولاواعةرظانملا فىتأهنااما ل ر اذه هاو ةةبكوكلا
 نيبو دوس لا نمالا مالكلا ىفريدقتلاو ىبراذهنولو ة,ىأرب دقن ىلعوهوأ ىراك:!ماهغتسالاو ماهغتسالار بدق“ 0
 قرلا ف ىيوةماش هينيع || + ردو قحلا لو+ق نعم هعابط ف رعهناوأريثك نآرقلا قو هو رحالو هنعْ د>رحدلاوهاولاو

 كون نر نانو ىلاعت هللا هر ف ن_هملا لوقوا ذ بى اعتيام ثلاثلا مسعلا ىف ىنأي_بوراكنالاراهظا مدعو مابمالا دد-عل يقةرشع تا نما هىفامبامهندي قرف ناولوالا ن :بيرقاذ_هو عفنأو مأوهاس؟ هنود ةمعبا ل لطبملا ليادلا
 هنابمال_اوةالصلا هيل ليلا نما ذهردص ف يكفهتنن اد وو هللا فك ثم ممر هدالزو دحوم ماسلا وءالصلا سيراسال لارا دا ناكنا ارهشرشعة.+: ناوهو هلالدتسا
 || اذه(ىدوهوماللاوةالصلاه_لعف سويا هللا وأ ل _قو) هدعب كالي ر قول ةعاذ_ه عمس هلو نسا نع: علاب 0 هر للا ماصالا هت ند2 اضيإ رعت ضي راعملا لبق وأ(يصوهر] نسما |3000 اد_هقهنالىرخأ ةدصق هجولاهعمناكاذا نسمح ا صر او تاو دنا كو كلم فارناورت ا ىلاعت هلو ةوذسأو «ةعبلادعب هرايزلوةلاو نركذ قانا نوكدامنسحأو يي هريسفن ىف ىب-طرقلهاضترارهاظوهوالوأ هانر رق نحل تالا نسحلا 0 ا لسوهياعىلاعت هللا لص هلم ردض هنأ ح_ كالا نأ نسحأن ا ههجوىلاهت ماع دو ليوأتل | نمهانمدقام ىلو الاف نو د>ومةميا -ةرطف ىلع نرلو متت مهناو سانلا فرعأ مهنا هللا مرك ىلع نعو ةردع 0 نادت بسام ريغ هللا, لهجالو 2 سدلق اك مريغوهو زي.متلا نس لدق هتمردص

' 
 ثعبي لهنا لقينا لقطو هو هيلا ىلاعتهللا ل سرأ ةكثاللا نءلوسرب نوكم نأ لودتخ ىلا

 نينثا فعاضملادعءناو

 اةدئافالاو ةرشع ثالث

 ش د رد ند هزاشأاو جلع يمومهل+ ملي نلاي مصعب نددو ماشلاىلارمعم نمل ثا ءاوغي تح نيد مالسا|ووالصأ|اورملع يمول ء 1.كاررصع ١ ةد



 هيلاانيحوأوىلاعتهللالوقي) مهبل زنمنم جسارفةثالثىلءىهورشبرعقىفىأ موب (بمحاؤ هئاقلابهنوخامهام دنع)
 ع 0 5 5 : اح / اذ_هوهرعاب مهيد

 هلاذفا ناكمالسلاودالصلاهيلع_ف ونا فاشكلاىفوتةئاطلوقالاءذهنءلكىلاسهفدةوءانم أ لان كرملش
 مهام 000 نايل نمر هت هزلا هجر تدصالا هلاقاك فل اخعو هو ةنسهرشع عشت هرمجو تراها ل 1

 3 وطمر غرشمل اوهوعاملا ديد شنو 4 د بح ىفهئاقلاب) خأ عجاومضو:زمهلارسكب (هنوخا 0 1 3 :

 سارق ةثالت ىلع درالاب ل يقو سقما تسب بح او عطقل اوهوسحلا نم ابثيمسو ةراجحلاب 4 : وح 7 9

 هتوخاركذ قأي سونايسلا نعة.:غةروهشمتملانهئاقلاةصقومالسا اوهالصأ اهياعي وقعد لزنمنم ةعفرو نواح قسوب

 ىأ(مهئينتل ه-.لاانيحوأو) سلا ها رغى وله نأ اوعجأو هراومهذاملف( ىلاعت هلوقبإ) مهتصقو ||
 وأاني>وأ هلوقبةقاعتماما ةلاحةلجهذهو نورع_ثدالمهو( اذه مهرعاب) كتوخا سوبا نريختل
 ةنسهرشع ىذتان بان اك لب ل قوىلاعت هللا هجر ف نصملا هلافأك |ريعص ناك هنالثل ذو مهمشمنعل هأوقب

 ملا
 هلمهو مهفرعفىلاعت لاق

 [كمرهااخ ىلعةي" الاف جولاف ىسعو ىح وك هابص ىف هيلا وأو ئن نمو هلوالا ىلعثر يشع ةيناعوأ 0 5

 نالءرعأ اوعجاىأهرخ ىلا ارعجأ و ىلاهت هاوق ى_عموه مههاوةوىلاعت هللا هجر فنصملا هيلا بهذ | كثر 1 0
 هئاعلاراوم هنيح هلعةو جولان ا ىذ#ةبوهو قرفتامد_هداعيجهنأر لءج هناك مهو مزع عا ىدعم 00 انيحواي

 رد مملاو دع يسوم اونا معا يا يل الا لالا اظل ملة اع رنات هون مضاقلالاوهقالادعب عقومنا عضشش ام قد *الا قو |||. ىلسعالا نوكسالىنولا
 ىراوثأ ىصيقاودرلا قم #ممةلوح مدلا هو خطاءل هصيقاو ءزنو هيدداوطب رثاهريق ثب قاعتف هولدو كلذريغىلا)اخلادجو

 ةر>دىلاىو" افءاما_ريذودوةلأاهفصن غاب هاف ةلوسنودو كوسلي ايكو كرشعدحالاعدأاولاقت هل امىوربو(مهرابخأن «

 دعب جولان ا ىضتياذ_هو ىربتناىلاعتهللالاذاك ولا, مالسلا هيلعلربجءءا ىياهءلع ماتواببإ] مهريغراسبخأن مرك ذ
 هرصن نم هرهرمشب ا عدح ارأىلاع'هللا نان ورعشنال مهو ىلا لمبدعمهن | نوذظي مهوهيلقل اسيطرءأقلالا ْن ارهسا |لهأىك-دقو)

 نورعشال مهواولءق اعمّمثدحدا ىأمهشنتل هلوقنمالاح هلعجلوالاواذي>وأر يمض نملاحانأ]| رريخأ سهو تاب ةنمآ

 2 تاقنتةتهلانا عيل نيزاتمماونأالل 4عقواملةراشاو ه5كلاحريغت و دوعلا دعما ىسو:َكنا هللا ىلسص د#اذيمن نأ

 مهيلعءايننالار ايخأ أ( مهراخأ ن مشل ذري_غىلا )ا هلامانها يفرك ذىتلا ةياالارك ذأ ىأ (ةد*الا) ||( دلو نمحلسو هيلع ىلاعت
 لهأ كح دقو) مهرغص ف مهرمأ ادب !نملامكللا ىلع نولومحم مهن ىلعةلادلا مالسلاوةالصلا اطسايدلو) دلواملوأىأ

 ىأ (ضرالا ىلا هيدي
 ص رالا ىلع هيديب ادمنعم

 دكومفراظا اولوالادلو ف نك-ة.اريمذلا ن ملاحوهو ىت "الا اطسا هىقاعتمفرطنم>ليقوهيف ارس..ةمكلذك ءاح دقو

 ىلأن ع ءانولا ف ىزو لا نياهاور(هاهسلا ىلاهساراعفار ضرالاىلا هيدي اطساب)ةر دقم لاحت نا عفدل (ءامسلاىلا هسأراعفارإ)
 ءانا4-لع عضو تنكو هترس تعطقدقودلووادجاس ىوهأو ضرالا نءةضق ضف مث ءامسلا هناثةعفرو مرالاطاس ىلار ظني هيثبكر ىلعايثاح لس وهيل عملات هّللا لص هندلوةنمآتلاق لاقال_سرعدمسأ نيزي_سحلا | ل هكا مودي دط_د ىلا ءأمأ

 ه.اءىلاعت هللا ىلص هنا ىفاريطلا ىورو ىمتن ||.:مأ تخثر هماوبا صمي وهوهنعءانالا قلغن ادق هندح وف ءاملا هول لا ءارخالاب
 ,> نيااهرك ذر الذ هلو اهب حبسملاك ةبابسلاباريث م:دي ع.داصأةضوبقممقو ضرالاىلا عقوأ لبو ارسم ثدحفلاتو)
 داوهنأ نمو>سانباةره_سىامنيبو ثدد لاذ هىقهعداص أ[ ضبقنيب ةافانمالو ليةدلوملا باتكىف ىلع ىأ( لسوهيل ل

 امأو ثيدحلا ىفهي!ءةلالدالف عيدسنلاامألوقأ 0 احءدسمناكهناوهرصداءفار ضرالا ىف هيدياعذاو

 ديعد لب وأتب الا ىلاعتهللا هجر فنصملاهرك ذال ف انمهنكل ىفقحسانيا هريس هنافانم مدع

 ءاياددوس لكىلا عْرلا كلذ * قوءامسلاىلاهقرطا عقار هلوققىريصوبلالوقءدؤي و

 لئالدلاىف معوبأهاو رث.دحااذهو اناثت رصىأ(تأشنام ملسو هيلع عدلا ىلصهثيدح فلاقو)
 ةراح وهو نو عج ىهوىلهللاهضغب ىألوهجللءانبلا (ناثوالا ف تضغب) سوأ نيداد-ث نع

 لئالدلا ىف معنويأءاورام
 تا ىأ(تأكنال)

 ريما نيب تزيم ثرح
 ىلا نيب ةرفورشلاو

 نملوأوهو لطامااو
 تناك هللاورك ىأهغلابلل ديدشتلاب(تضغب )باش ترصو تدمش ىأىاسملتللاعبت ىحدلا لوق
 هاوسام ةدابع صغرومهللا ةءحم هوصع ية ىلع انو هترطقو هتأمج يف يتاخ هنا ىتملاواتدابعيأ(ناث والا)



 ىف قةحاك هع ىلانور :وهنوك نافان الوهوارعده-مالكنواك»ن ناوارعاثهنوك نعههرت نادارأأل ) رعشلا ىلا ضب 9

 اهريغو فزاعملا ٠ نمىأ( هل عمن ةءلهاملات ناك اعترشب) دصقأ /ىأةحو كو ةمونم م مهدي ذل ثنو مق حدف( م هأ1و) هعضوم

 (دعألمم ١ ما 5 لهاملالا هذا ٠ نةىأأ ممجسلار 1 [قوامويلعرارمتسالان مىأ(ام ممدللا ىمصعفنيترعالا) هنعهللا ىهتامم

 ةياها لها ناك ا ا اظءاب اعوقرم هم هع مسسا دن رازبلاهاورام ىلع ههجودللا مرك ىلعن فاديا أه || 6 رألىأ

 1 4 امهدعدثم مهام مدير نبوي لوك نولمعب

 هللا نع لءشاام لك و بدملصلا ىلع قا طدد- ةدامهم ١ ىوس نم مهنمو# ةجالب ةروصلا م-صلاو كيعلا

 ىمصعف نيثرعالا هل عفت ةيلهاحلا تناك امئدنمه لو ه.ظفاتلاو هعامتسا ىأ( رعشلا ىلا ضغب 1

 2 07 : نادل وقى انيالرعشل اهماأ ص خت : سو هياءىلاعت هللا لص هنوكو(دعأ لمت امهّمم هللا

 اهتهنلا لاقاكرا فك اءاح هو لسوهياعىلاعت هللا ىلد ىذلاحدمو ظعاوملاو ك- 4 اك دمحامهيف نال
 زاحأو لسو < .اعىلاعت هنا لص هعم سادقوتاحل اصلا اولعو اونمآنيذلاالا نولعفي الام نولوعي مهناو

 دهعالرعشلا فد رعت لات وأض راعلدم < دقمومذلارمالا نال كلانا ضضف.ال هلئاقل ةرعلاقو هلثاق

 ثيد_>ىلاةراشاا ذهودصت ا ودرأ مل ىنععرسفو ىا ا ناهربلا هلاك اهلا مذو ةرمملا مشد م هأ هلوق ودو

 ه.نوأ معني لهاا لهأنأك ام'وثدتممهامهظفلوههجوهللامركىلعن ءاد:ىهراربلاو هاور عك

 42 -لاسرب كاس ىمرك أى>ئثراهدعبتم هدام مدير امزيبو ين هللا لوك كلذ نينرع ريسغ

 ىد> ى مت :غلرعأ اه :غ عرب ةكم ىلع انناك شن رن م ىعل هلم ع تاقرخ 1 ظفاب لرد كللاقهاورو

 فود توصوءانغ تعوستة كفرود نةراد ندا ة.ناييصلارمسأمك ةكعتل_هللاهذ-هرمسأ

 5 ءىتباغ ىت>توصلا كلذوءانغلا كاذب توهلف ةنالف جوزتن الف ليقفاذهامتاقف ريعامو

 ةالذك ىرحالا هل - للا تلق متديربتاو باعت ملل ةؤى>اصىلا تعجر مث سمكاّرحالا ى ءظي

 ىقسدلو هل هله ةنايص نست .هرطاىق مو: لاهيلع ىقلاهللانا ىو اها ةلعفتانمام هرشب تنم هارت

 تءىت مملاامأو عون :#ريغ سرعل اقف هلا برضنالو عامسلا رحت لبق ناك هنال ره ياك ةراازه

 ةركااذك ءونااز «لضفأنوكيدقاعرشمنا عم لاذ ذااحا .مناكو ا روس

 هيلعماغامل كلذ نميظفح ىأ هللا ىنمصعف هلوقولاهةفلاهرك ذاك ضراعا هركب وأ مركاغأو رعلا
 هلاو ىعس مس نسا ؛رقل ناكهنأىلاةرااهمالكن احورشلا ضعب ىف عقوامو عمس ل ى> مونلا نم
 اب وعرمداع مث مميهذف ةاعجمهلر 2ك هالو ءوقعم حمتجتالَك نا هلاولا قف ماء لك ىفدد_:ععمتح

 اذ_ه سا ىل | مسالامزلك هن اور ل نإ عسا فاس ب تاح وهنيب لاح لب وط ل جر ةنؤرأ

 م-ةرمالا ن نكم#مت) مد 1ك ةركفلا نهزقةلعلال نق ناك امةيلهاجم ا دارلاولذل 5ك

 تر رغمىلع فوطءمهنأر هاظا او مال_لاوةالصاام رمياعءايدن للريمضلا )م ماع هللا تاحفت فدارتتو

 رايتعاب هنامزوأ ه-هنردعبامثيهفطعو هرخ آىلا قال_الامب.فتز رغل-باةباس هلوق نم

 دحا

 عدو امرمالادار الاون اك- 1 نم لعق: هنالدادزب ىن_«دالشدشي ورقي ى عد نكمسو 00 اهتنالاوأءادش الإ

 لاوداعادار ماو ريغ فاخب وكرلاوهوفدرلان ملعافتت فدارتت ومولسعلاو لامك. || نم *مو3

 رت ام
 تيفال هل < لا
 لأ 4 مانع هع

 نه نينرمالاة سي هاما

 يفلةامأ تاتاممهلا
 ةكمىلءابناكش در ةنم

 ا 2 كر

 هذهرمسأ ى قى ىم“ ع

 نايددلارمسإم ليلا
 كم راد ىدأ تدل

 توصو ءا:غاكعو

 اذهامتاقفريمازو فوقد
 ةردلو حج وزتنالق لو

 هأنءلا كلذ توهلؤ

 ىدح توصلا كلذو

 ىاظةيأاق ىانيعىتماغ

 تعجر مث سمشلارحالا

 تاعنان للاخ اعلا
 ةليللا تاعف مث هنرعسخاو

 تءعمس5 كلذ لم ىرخالا

 ىتماغ ىىدح تءمسأك

 سمالا ىنظق. اذ ىانيع
 0 مع سس س< كا

 ارح او || ام تلدأف

 تازضلا ل لاق

 لا ناك اغا مهااذهنا ىلعه» 1 5و هنو ب هللا هك أىت> ةيلهاجلا لهأ لمعت أمءوسبا .هريق تممعام هللاوإ ,وديأع قاع

 هلال هل 07 ثامالا فدلبرضوووللا عامس عمق ىلعليلد ىفوأ اذهو نايدصل ارمس 5 هاوقدي دابدلام !انودرغصلا

 راربالا خي اثاروبةرارودبلاوملا سلا # ىف ىحرامز ما خفنو فوفدلا برضو راك ذالا نيب نوعم ك ثيحة-يفوصلا نمةل-هجلا
 لعر ا كي يا ؛امشلاىلعنوأ ودحموةب ضرلا ماك ما ىلع وتواخمءايدنالا نا ل_صالاو

 هنايدج وهقر اعمو هنأ. طعيى أةحفن عج (هللاتاحفت] ع 8 ,اننوىلاومت ىأ(فدارتتو)دادزبىأ(مهلرمالان كني مح )ةردنلا ليدس

 مهلع)



 ا )هَ ءاغلااول صد ى ]م 0

 ءرشلا لاصتملا هذه ليصت قذر داب 0 0 7 5 ادهلا با 00
 ةءه عمىتأت ةحئار ل الاف ىهو نوكسلابةحفن عجن يةحتف,تاحغنو ضعب بقعاهضعب أف 00
 برعلاا4تباطةحف: :ىتحفت 5 علئان زضفوجر أك مآ 14 ما ةقوفامىلا لاوةيطعلاوةمحلا ىندعاذه ىهوةبيط مسنلا نم 0
 9 ءافط_صاياوغابس و)ىلاعت هللا قالخاب نادل ىفلامكلا ةباغىأ(ةياغلاا راصب منح ةيئارل ىفص نيب لكلا ةبرع مولعلا فراعملاو تءلطاذاتق ”مهوتماضًاذاسمشلات قرش لاقبم رض: ندع قرشا واق نو دو ا د فراعملارا ونآقرشتو )اهلا ضر عتفالا ادق: ميرلنا ثددحلا فوك برب اذعنمةحفن 0 و مهفةيادبلا ىلا عوحرلا ىلاعت هلوقك كار اعرشلا نمسعددامىلءةحفنا| قالطاومربيسغو ورم 4هللادادمأ انهدار او ىه ةيابنلا ل85

 ىفنغتهنك-لدحاوةياونلاوةياغلاو مهريغابيلا لصدالىتلا(ةياهنلا ةشيرمثلا لاصخلا هذه ليصحت 7 0 00 ىف) ءافطصاب وأاوغابمبىلعتم(ةومنلا)مهراتخا نيذلاهسةلخةوفسص نم مهل جىأ(مف ىلا 0
 ىلاعت هللا لص ىسومىأ 0 الوىلاعت هللالاق) ى رمل او ريس اهتد وع ذااهشورأ ةءاذلا تضر 0 ,هنباسأ 7 نمدهراسعأب لمعلا ىلع نيب ئأ (ةضاررالو )هلو هازمو ل عرار كدريغ نمىأ(ةسرامنود)ةرابعلا 0 و 0

 لاقو مالىلاوةالصصلا هيلع وةصقىف» رد لومالسلاو ,ةالصلا هيلع ىسو مةصق قةاو مالا م رأ ىلا ا رك ذ (ىوتساو)م:ءهللا ىذررع نعرماكهسبل لاك لاح هنالن بلا اذه غولبب حلابلادشرنانمأ| 2. هناشنةاعووق اولا هرك ذا رمامىفانبال اذه لبق نيرشعواس نخب اذا لجرلا بل ىهتني لاّهناهنعيلاعت هلا ىضد ا 1: 00 واوا هلدخاو العتب و درعم 112 0-2 رعنعىوراملنيرشءواس «ل-.قورسكلاوأعّدفلاءدشوأ د هد_ او وأ هلدحاوالع جو ادرغم (.دشأ خاب دوىلاعنمللا وهونيثالثىلاةرشع فام نيباموأ نب_ءبرأىلانيث ال“ نيرو ل ةعماسعو ةردقياب علا عتسوميلع لاه)ةب اًيذجوقي
 ذئنيح ل سرب ف سوروتقولاكلذ ىف لسرا ىسوموةهلاسرلا تقوو لقعل الايكءاو.ةسالا نال ىفاسملتلا م<ةساىأ (ىوتساو)
 دهشدتساو ناسحالاالا ناس-الاءاز لهو مهلا *أق هلل رع .ةارمن مدا ىأن هن سم 0 | مهازاح هنداعو هللاةن ساما امنا هنا ىلع هيمنتللناسحالا,ءازحلا عوقو قا ءنب:سلا ىزحن كلذكو ةمالا ةسايسو نيدلاب (اه 5 0 مهلع هايدنالا رار الجال سيو رتسالا دس عدت عرأ خينمودشالا متلي يال راهو ووك ا ارق هن نيس ىفودسا نم هعاج نما لاق لاق هناةةرعنيا نع قوز نبال غو 0
 ١ وعقترا ىح مييلع هللا تاحفن فدارتو ملاكي هيث رى اعت هنالةن" لهذه لاعتدقاء+رفنصلل هان 0 ىلاعت و هنأحتمس

 باسّتك ايلع روسف) لقا ري_فتلاكاذ هوالصأتمادوج وهيفةدوجو (٠ اهيلعدل 2 محلا هريفن ىف ىحتدلا نودةخ_سنىؤو (اهعب جنودةقب رشلا قالعخالا ءذه ضعب ىلع) الوبحم قات ىأ(عسبط]مالسلاو دع .و ةمايةكرع .ىأ هالكصل مكبر تايثالا ريغ ى أ( مهررغدخدقو) ةطايزو ةسراسعىءسريغ نم تاحددلا هقأ ىلا (املعو )نوب ىأ ع
 | ةءدهو قدر اعلا هاك !!(تمسلا ن حىلع ناب كلا ردا رص الضو كو لوألا رع غئىاآ أ (مهربغنحن) هلام -ضلااضماهحتةوأ ثدن أنءاهو ىفاقو مالالا نوكسو ةمجعملاءاخنارسكي (هقلخ نمدهاشد فدااصنىأ(دحتدقو) ع را د هع والا < .انعي ىأ ضفاخا عزب د يع مةنانعاهمامت هحيجرت متءايكحلا لهب
 قداقنااو ةدال_ىلاوءاك زلاوداؤملاةدحىأ ىملاوءالا ع ل ىل_ءعسبطب) ءايلوالاو ىأ (ةماهشلاوأ) ىلا ذهب ثيدحما ىفدرودقو هنريسو هده ىأهتمس نسحاملاقي ريذا لهأ ءاكحل اوءالقعلا نمءادنالا

 ةمودخ اوةاحاللل تاق !الا مدعو ىلاعملا ناستل !قاطس ناس .هفادي-ناكاذامهشلددلاقي ,رومالا (قال_خالاهذه ضعي

 تت 1 1 ا اا كو سو هس اس عكا 4 كلا لاحرلا :احال نع ىناهم لبر يجلازاموهتماركت بهذو هتءورم تطةسلاحرلا حال ن هثددحما ىف ةنمحتلاةيركلاىأ
 . هك ١ تا صد سوس و سس تر و ري ري 07ص

 أك 00 ةطساور(اهماعباس ده 1 ءلهسف) قالخالا ك]: ىلع مهضعب دلو“ ىأ(ابيلعداويو)اهضعب نود ى كدلا

 0 7 نمسح ىلع ماللا نوكسو ةمد ةملاءاخارسكب ؛(ناي دصلا ضعي ةعلخ نمدهأاشت :(كىلاعت هللا نم 8 -.ىأ(ةد انع)اهب

 (هم اس اوأ 0 ادم رراهنيف عطر نكي هن هناناثلا|ذهبايرأ ضعب نءيورام ةقيتلا لهي .احهرلح* اودع رطلاو ةئيحلايأ



 لحاو ريملاو م ركلاودوحلا ىأ(ةحامسلاوأ) نايبلا قطن عمىأ(ناسللاقدصوأ) ةنطغلا ءاكذو :دالملا لظئأة جالا متع
 ريغضءعىأ(مهضءبدحاكو) هو امهريغوسسلملاءلك ألا نمىطعأاعىذ رلاوبدالالاكوءايملاةرثك و لكالا هلو
 نايبصلا ض»بوأايدنالا يستولي لورا وقصر عاقل كاكا ةءامسلاوأناسللاةدصو )نانو اص نءناهإك
 3 (متحلا لخبلاو يذكلاكةروك ذا ادضىأ (اهدض ىلع مه_ظعي دن اكو) بسن[ ها صاغلاوأن أى أراهضعبل

 لمكي با_دةكالاض) |تاق قرئامهنبب وأريبعتاا ىف هت وهلهو مامتلاب هل قو لامك ابا :هربعم تاق ناذ(اهصقانلمكي

 يا نا امسّْئدب قرقلاديك وتلا باتك ىف خس هالا فأنا لاقو همه عصفي لهنأالا قرفامهنب ىنرعلا لاق
 35 0 هسنممهقيل ىاذلا مان لجرتلةاذافمامتلا ىلعةدايزلا لاكلاو ص ةانلا نم صئامناينالا مامتلا
 ١ 8 ل ملا 0 ىب_هعهغصوم-هذ ل ماك هنا تاقاذاف صقن هئاضعا ىف رسل ىلا مان هنأالا هريغوأ ناك ادرععماسلا

 لمعت و هعمصتدإلا 7 6.5 ىث - 0 ٠ 0006 هت تايولمإ ف . 56
 20 00 0 . هدابزو ماهل كدلانميلوادتااوهاذهوةيضرعلاوأةين اذلاةامضعل اونسل اك ماسلا ىلع دئاز

 ل 0 | 7 5 تمءاوك.:.دىاتلك أموولاىلاعت هلوقهيلعوازوترختالا ىلعا همم لك قاطب دقوهنمص+خأوهف
 ع عد هلل 4ه-ع# : م 3 28 5 55 0 .٠ .٠ 3 هع © 6

 واااو ل دما شاة ضايرلاب و) نسحأن اكس كءولوالاك مهري_غىد>ىفامواماستماللاوةالملا مهيلع
 3 0 3 ةالصلا مهبل ءءايدنالا رموهولوالا نافمدةئامريغ رخآمسقا ذهو عبطتلاكعسبطلا ناكي 1ناواهدص د 0 ىلع عبطو امم ميش لع عبط» لن ل_صختو ب تك: ىألوهجلمانبلاو يحلاب (اهمودعم سجس
 3 00 نإ || ىلع عطينا اذهوضءبلا بسكب واهطعب ىلع عبطي نأ ىاثلاواهعيج ىلع عبط؛ نأ مالسلاو
 000 0 ب ررقدقونراسنك الاقي رطةدهامملاوةضايرلا نا ليقام طق سقالوأ هل ض رعشن ملاصقان هنوكلو اهمدع

 1 0 مودا بالجتساهنيعب هنأالا حا ضعبلا لاكىلا اهلك نوكي با دك الايو هذه ضب ىنع عبط هنا
 ا قيرطلاوههنالدوم ملالادتءالا ن علئاملاهفرحنكدا ارملا(اهفرح:ملدتعي و) ضعبلا كلذإه لا

 ل 1 ' 0 |ىلاعتقالادتوا عاب سيلا معتت دق اهتضايرب ىتلا مئابملا نودناسنالا ناكو عئاصنل اوظعاوملا 20. || تعاضلالاو اهرييش نكمعابطلا نأ عصالا لوقلا لعماتب ات هومتنع لاميتا ار

 0 ل 00 0 ىقىأ (اهيةسانلات وافد ) ىسكل او ىلبحلا (نيلاحملا نيذ_هففال خاب و قالخالا لع ىفلصفاك 7 ١١ لهأ 5 : امركهب نابالا مرك اغأ © ىرتنافلي#اداتعتلمركت ةداعسلا 7 : نك رعاشلالاقواغيابالوةمهفن أى مه لتومهظعو
 عماوجوت# وبنلا لاثمالا نماذ_ه(ه| قا ملرسسم لك 5 اًكعْضو وقوة رثك و هلق ةدسمملا تائصلا لهانم ناك نوماعاو :

 لعلمعب اد. ءعسقاجخ نذهل قا املرمسم لك فاولعأ هلوأو حيك ثيدح نم ضعب وهو ملكلا
 نالذلاو ةءاطلاةردق قا ىهفودلا ناك ا زلوهاقشلا لهأ لعل .عبا.,ةش اخ نهوةداعسلا لهأ
 نمامأو ىرمسلل رسب سق ىب سلا, قد_صو قءاو ىطعأ ن مام اف ىلاعت هللا لاوو ةيصعملا ةردق قا خ
 قم(ابيف فالى اةخادقامإلاهيفتوا تلا اذشو) ىريسعلل رسيفسف ىدح ا بذكو ىنغتساو لك
 دار اورهظالاوهو خلا ضعي نمتط#سازلو ةدئازوأ ىنرحوأ ى مسا لوصومىهوخسنلا رثكأ
 ةليبحلا (ةبسمكموأة ل ج) سانا هدم ىذلا نسحلا ( تالا اذه له)ءاملعلا نم مدقت نمفالاب
 رسفمما مامالا ( ىذا هغيفختو ماللا ديد ذتوءابلاو يمل ارمسكم ىهو ىنععةقيل لاوةعيبطلاوةزبرغلاو

 ةبسئكموأةلبج)هسنج [|' 5 سلاف ع 0 0 0. 8 ها قرهلل 2 ةريرغل 0 ع

 فاسلا ضعبىأ (هاكحودبعلا ىف ةرنرءوةلبج) ءدضاذك و ىأ( نسحلا الانا فاسلا ضعب نع) خب راملاوريسفتلا بحاص
 ىريطاارب رحنباىأ(ىهلاتهب وزى ربل ىأ(نح اودع ىلاعتمّللا ىضر دوعسم نب هللأ دبع نع 5 ريطلاوأ

 لمعل رسيف ةواَعشلا
 (اذهو) ةواقشلا لدأ
 سانلا تواغتلو ىأ

 خ_.ذلارثك أقواسببق
 تبثوىأ (ام) اذ-هو

 ىفاتخادت) اماذ 4
 ىفىأ (اهينفاسلا
 اذ _هله) قالخالا



 لوعي هنأ فخصملا ق>ناكوةيضايرةيهسكو هامان ويزن « رغةل.بوهاسا ممن ارعاميؤالص أ ءاناغج ىأ )م انلصأامباودااو)

 ها ماقام قم كلا قاد ل هنن ح كماس طئقناك ل نم ا اعارتباودلاو هلوةناكمةخسن 6 .هعااوأ رهاظااو

 نع) ةماماىنأ | مف وىدعنب لماك ةمدقم اك 4“ صاقوىلأن اىأ (دعسىوردآو)

 0 2-2295 الع دوا ىلص ىنلا

 ةدءاتو الص هان! هجومانمدق ىأ (هاناصأامباوصااوإ) «!هداقتعاه-:راكح نم مزابال هنالهب حرص لال لصلاة اما
 همأع مالك امد دقوةضايرلاو لءّتلاب بسُتكمو هام اهممودِم كم ريغ ةلمجوهاما م هنأ نمرمأميق ل عج ءاكل

 لك لاق سو ءاعىلاعت هللاىبصىتلانع) 00 ل ردقو) تاءلصإا ىأ 7

 ىهوماللا دب د_ثتوةوجعملا ءاخلاع 2 هل ع .<لاحر نزوب ةمجعملاءا ارسكب , (لالخلا ابا راما
0 

 ىلا وهلا دنس قدخأتاو ر عريس ثيدحوهو(ِبْذك- !اوةناخمماالا نمؤئالا هم 0 كر ةفصلاوأ دض:(ةئايخلاالا نموا
 ىف ايندلا فأن باهاورو هنعىلاعت هللا ىذر ةماما أ نع فنصملا ىف ةبدثى أن باو جالا ىأ(بذكللاو)ةنامالا

 هياط افتهنالاط 4 :عوهمٌش | ف وقوملا ل اعلا ىظقرادلالاةوافوقومواعوةمدعس نع ثمصلا ا عبط ل

 هس.35ناد-_حودق لد

 ناثد<و ناضرعنو
 لاقد) اندكنو املك

 ىلاعت هللاىذرر-ع
 باطالا نسا ىأ (ه ضع

 ىق) خسلا ند

 هاور ىذلا ىأ(هثيدح

 متاحنأ نباوريوجنيا
 رو-صغم نيديعسو
0 

 نر
 حقب 57 وةعاحُأ |

 ةرمملا فذكر
 حّمشب هةرموأر !ئلاة.اك

 ككاو ءازلاو محلا

 وهواهدض (ن نب“او)

 نوكسو 9 مدع
 (زئارغ) م ذيدقووابلا
 6 .ءايطعأ ة هرب رغ عج

 قو (امهعضي) حئارقو

 هللا] اهعضل ةح_ست

 م ىأ (ءاشبشيح
 عا هللإىلاعتلاق
 ىوتناهملاسر لعد ثيح

 لكشف ىهو ةنامالاد_ضةنايخلاو يذكلاو ةناه اال يش * لك ىلعن هوما ع .طد ىهزلاهاو راك و

 ناىعب ١ فو رعمر ذك !اوكلذوحنو ءهمحو زارظخ اا هره_غةناي ةوةعندولاراكن ودق ءلاك ار ومأ

 َّى 'نيئاصتما نت أهوةمم اس هيرطقوه- ام>-نءؤملا نالاقلطمنمؤملاف هقول ةعيم ظن وك الن ذه

 لماكمل| نمؤملادارملاوأهر فك ىضتق: الزإ_ص | ءذ_هتناكن اوامهبهئاصت ارا” خالف حمتلاةياغ
 را حنباو هه اش ىقرو صنم نيد .عس4ةعوأور ىطومسلالاو (هنعيلا عننا ىضر باطما نيرعلاةو)

 هءادشلا ىهو ف ذحتوءا اللتر ميلا ةكراكي لعد 8 ةوةعرجلانزو (ةأرحلاوءثيدحفف) متاحىلأ نياو

 ريع هاب نكستونوذلا فيغةتوءابلاو محلا مضب (نيجلاو) هلوقي4ت لاراشأامهلباةموا مم معأوأ

 فقهتدقو نونلاوءاملا ليقثث.فلوك ألا ني ااماوةعاج_كاوذضو فوخلل مادقالامدءوشو

 لئاقلا حملت اذإ ا وكيف

 نعط!اوبرضلاىف سأبلادبدش تنكو * ىغولا ىد|ت أرتجا له ىلنولو#ي
 نيا ا ل نك كاف 0 ىمال_س أعناق ىنو-ءد تل

 هنا أل ل -_هجهلء قام. .ةهناقديوصاللي 0 ثيحيمىلاءت هللا اهعطز ئارغ)

 ءاضاا للا نر هرب رغةأر خاو هنأ اال عدهن ءهللا ىذر رعش دح قوةعو.طمريغ

 (ةريثك ةقيرمشلا لاص#اوةدومحملا قالخالاذ- هو) جسييطربغوهامأامدو عم 1 وهاس اّتمزأنم

 (اهعيجىلاريشنو)الاجا اهيفاب نمض:7ىتلا(افوصأر ك ذنانكاو)اليصفت اهماسق ءاغيتسا نكمل
 ١ !دركذ نمدوصقملا هنا( ىلاعت هتلاءاشن | مم سو هما ع ىلاعت هللا ىل هدفصو فة و) اك رمصت الدر ل

 (اهعور و لصأ امأ لف هلوأ ىناثلا زحل اهيادو اعْشلا نملوالاءزحلا عبط هللادمح دقو

 1 207107 1 1 773700725177155: 127222522720557 : 227 اولا 02 هك وحج توج زج ت27 راو دع طموح تتصل

 (نك- ]وهريغك ١ موعجةحست وافد ةفي رشلاهخس: ىو( هليل لاصلاو:دوم لا قالخالاءذهو) هنعىلاعت هللا ىذر همزلك

 تشن ىأ(ىقتو)اهعو رفراشعابىأ (اهعيجرلاريشنو) افوصخؤىأ(افوصأر ,ك ذن)اننك- أوىرخ أ ق وان كلوش و رؤو

 هيلااندصةاممامتا ىأ(ىلاعت هللاءاش نا اكهجو ىلع ىأ (اب سو هيا ءىلاعت هللا ىلص هفصو)
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